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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายอารักษ์  เจริญสุข  
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
บุญทัน  บัวแสง 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
นนทิยา  คนกาญจน์      
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข  
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์  ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ 
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันด ี
มนัส  เนินคำภา 
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกลาง  จิตจำลอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2    ลาป่วย 
2. นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลาป่วย 
3. นายละมัย  สินธน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18    ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นางสาวพิทยา เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นางสาวเสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
นายธานี โคกศรี 
  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
ผช.จนง.ป้องกันฯ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
พิทยา เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
วรัญญา เรียงมงคล 
รัชดา  วงชาร ี
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
เสาวนีย์ สมฤทธิ์ 
ชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
ธานี โคกศรี 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร   แจ้ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ลส ระขวัญ  ป ระกาศ ใช้ แ ผน ก า ร                 
ประธานสภาฯ   ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  22  

ตุลาคม 2562       
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
ส มั ย วิ ส า มัญ  ส มั ยที่  3  ป ระจำปี  พ .ศ . 2 5 6 2  เม่ื อ วัน ที่  1 6         
กันยายน 2562  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        ข้อ  ๓๓  “รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นทุ กคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2562 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ  เชิญครับ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น  

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ 
   5.1.1 ขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สามวาระรวดเดียว 
 
 

/นายวินัย....   
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นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๔๖  (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ                
รวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม            
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้   
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ดังนั้น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล ซึ่งไม่ใช่
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ใน  
ที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 
/นายวินัย…. 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระ
รวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ    
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

  5.1.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

 

นายวินัย  อาทร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่  

ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  
 เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง            
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 
 เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

/นางบุญช่วย... 
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นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักการ 
ปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เหตุผล 
เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ          
มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
กับการดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรว ง
สาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กิจการ             
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้แก้ไข
และปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ฯ หรือไม่ครับ            
ถ้ามีโปรดยกมือ ตามที่สภา อบต.สระขวัญ  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิก            
สภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว เพ่ือเป็นการทบทวน ตรวจสอบอีก
ครั้ง ผมจะให้ท่านปลัดฯ ได้เปิดและอธิบายไปทีละหน้าจนครบ หากสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกมือขึ้นถามได้เลยนะครับ เชิญท่านปลัดฯ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
(เลขานุการสภาฯ)   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖2 ให้สมาชิก 

/สภาฯ… 



  8 

 

สภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้น ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า เพ่ือให้                
ทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบอีกครั้งครับ (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละ
หน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มี สมาชิ กสภาฯ  ท่ าน ใดจะอภิปรายหรื อสอบถาม เกี่ ย วกับร่ า ง               

ข้อบัญญัติฯ หรือไม ่เชิญท่านแก่นครับ 
 

นายแก่น เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก่น เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ขอเรียนสอบถามว่า ค่าธรรมเนียมกับค่าภาษีแตกออกมาจากตัวไหน  

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เสียค่าภาษีแล้ว ต้องเสียค่าธรรมเนียม            
อีกหรือไม ่
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีแตกต่างกันครับ โดย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ค่าภาษีที่ต้องเสียให้กับทาง อบต. ได้แก่ 1.ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งจัดเก็บภาษี
(เลขานุการสภาฯ)  จากการถือครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน โดยเรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน 

หรือผู้ถือครอบครอง 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการ
ค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น และ 3.ภาษีป้าย ได้แก่ 
ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ส่วนค่าธรรมเนียมตามร่างข้อบัญญัติฯ           
ทั้ง 8 เรื่อง ที่เสนอในวันนี้ จะเสียเฉพาะผู้ประกอบกิจการเท่านั้น เช่น               
ท่านเลี้ยงสุกร 20 ตัว มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เมื่อคณะกรรมการลงไปตรวจ ผ่านเกณฑ์ อบต.ก็จะออก
ใบอนุญาตให้ท่าน ท่านมีหน้าที่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการเลี้ ยงสุกร เป็นต้น  หากท่านไม่ ได้ประกอบกิจการที่ ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ท่านก็ไม่ต้องเสีย เช่น เลี้ยงหมู 5 ตัว เพื่อการค้า ท่านต้องมา
ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ท่านไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพราะ อบต.กำหนดไว้ว่า เลี้ยงไม่เกิน 5 ตัว ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม เช่นนี้เป็นต้นครับ 
 

นายวินัย อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ              
ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒                
 

         5.1.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒                
(วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๔๕ วรรคสอง “ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน          
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้  
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

ข้อ ๕๑ “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง 
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง           
ในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้       
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น อีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา            
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา       
เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา             
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

 
 

/ถ้าข้อ... 
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ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดำเนินการตามความใน               
วรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 

ดังนั้น ตามที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนี้ จึงถือว่าสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติ โดยประธาน     
สภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ  

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น                  
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ             

แห่งร่างไปแล้ว และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ  
ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติ           
ในข้อใดหรือต้องการแก้ไขหรือเสนอความเห็นใด โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้คง          
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มี
การแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

      5.1.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒                 
(วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ               

อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ ให้มีการอภิปราย                          
ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

ดังนั้น การพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติจะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ถ้ามี เหตุ อันสมควร ที่ประชุม          
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปรายครับ                            

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อไม่มี เหตุ อันสมควร                 

ที่สภาฯ จะลงมติให้มีการอภิปรายในเรื่องนี้อีก ลำดับต่อไป ผมจะขอมติ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒                  

 

5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ 
   5.2.1 ขออนุ มัติ พิ จารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระ
รวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับงบประมาณ ดังนั้น ตามระเบียบฯ
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

 /นางบุญชว่ย… 
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นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

         5.2.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่ วนตำบลสระขวัญ ว่าด้ วยการจัดการมูลฝอยทั่ วไป พ.ศ.๒๕๖๒                 
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒                  
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒                 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒              
หลักการ 

       ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดเก็บมูลฝอย 
เหตุผล 
เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหาร
จัดเก็บมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้บั งคับมาเป็นระยะเวลานานและ               
มีหลักเกณฑ์ในการจัดการมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการใน
ปัจจุบัน ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ จะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค               
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ                
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มี

/การออก… 
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การออกกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ 
ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการเก็บ ขน 
หรือกำจัด มูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต ให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ
กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  

พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป                
พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ              
ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
(เลขานุการสภาฯ)   การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจง
ไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย               
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการ                 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

/5.2.3 การ… 
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         5.2.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่ วไป พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่  ๒                
ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป                 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และ         

ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ           
ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป                 
พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น             
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการ             
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 

        5.2.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๓              
ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่สภาฯ จะลง
ประธานสภาฯ   มติ ให้มี การอภิปราย  ดั งนั้ น  เมื่ อ ไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ                

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำบ ล ส ร ะ ข วั ญ ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ก า รมู ล ฝ อ ย ทั่ ว ไป                 
พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

 
/5.3 พิจารณา… 
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 5.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
ว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ 
        5.3.1 ขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ ยงไก่  พ.ศ.๒๕๖๒                   
สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม             
กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

         5.3.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ ยงไก่  พ.ศ.๒๕๖๒                 
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒                  
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บ ร ิห า รส ่วน ต ำบ ลส ระขว ัญ ว ่าด ้ว ย ก ารควบ ค ุม ก ิจ ก าร เลี ้ย ง ไก ่                 
พ.ศ.๒๕๖๒        
 

/บันทึก… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒                 
หลักการ 

       ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ 
เหตุผล 
โดยที่การดำเนินกิจการเลี้ยงไก่ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
กำหนดให้กิจการเลี้ยงไก่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการเลี้ยงไก่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและ                   
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนิน
กิจการเลี้ยงไก่และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
เลี้ยงไก่ จึงตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน            
ได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่                  

พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ              
ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ               
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
(เลขานุการสภาฯ)   การควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าไปแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจง
ไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย               
การควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม              
กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

/5.3.3 การ... 
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         5.3.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่  พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่  ๒               
ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และ         

ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ           
ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ             
เลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม
กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

        5.3.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๓        
ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้ มี ก า รอภิป ร า ยก็ ไ ด้  เ มื่ อ ไม่ มี เ หตุ อั นสมควร  ผมขอ     

ม ติที ่ ป ร ะ ชุ ม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่                
พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ            
เลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 

     / 5.4 พิจารณา… 
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      5.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ 
 5.4.1 ขออนุ มัติ พิ จารณาร่างข้ อบัญญั ติ องค์ การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒                 
สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม             
กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                 
การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

          5.4.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร           
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒                
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒                  
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริห ารส ่วนตำบลสระขว ัญ ว ่าด ้วยการควบค ุมก ิจการ เลี ้ย งส ุก ร                
พ.ศ.๒๕๖๒         
 
 

         /บันทึก… 



  19 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒                 
หลักการ 

       ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร 
เหตุผล 
โดยที่การดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรที่ไม่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม            
อีกด้วย สมควรกำหนดให้กิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนิน
กิจการเลี้ยงสุกร ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่           
ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร จึงตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร                  

พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ              
ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ               
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
(เลขานุการสภาฯ)   การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจง
ไปทีละหน้า (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย               
การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม              
กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

/5.4.3 การแปร… 
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         5.4.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่  ๒                
ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และ         

ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ           
ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ             
เลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

        5.4.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒                  
(วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้มีการอภิปรายก็ ได้  เมื่ อไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ   

ที่ป ร ะชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมกิจการ            
เลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

/5.5 พิจารณา… 
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      5.5 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 5.5.1 ขออนุ มัติ พิ จารณาร่างข้ อบัญญั ติ องค์ การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ 
พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์               
พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม              
การประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ สามวาระ
รวดเดียว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                 
การควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สามวาระรวดเดียว 

          5.5.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ 
พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสี 
     ยานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒      
 
 
 

            /นางบุญช่วย… 
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นางบุญช่วย ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ   ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ            
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒                  
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ 
ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒       
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสี
ยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เหตุผล 
โดยที่การดำเนินกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการ             
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการ              
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ดำเนินกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์  และอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ      
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ จึงตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบ 

กิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ .ศ. ๒๕๖๒  ให้ทุกท่านได้            
ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่าง             
ข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ 
ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้ งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ            
(เลขานุการสภาฯ)   ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์   

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้
ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า (ปลัดฯ                
ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่ าด้วย               
การควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการ
ประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

         5.5.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ        

รับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่าง
ข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปร
ญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก           
สภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ ว่ าด้ วยการควบคุมการประกอบกิ จการการเคาะ ปะผุ                  
พ่นสียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไข             
ใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม               
การประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิม
ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

        5.5.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ            
พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ) 
 

/นายวินัย....   
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นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้มีการอภิปรายก็ ได้  เมื่ อไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ   

ที่ ป ร ะชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ            
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ ว่ าด้ วย การควบคุม               
การประกอบกิจการการเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

      5.6 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 5.6.1 ขออนุ มัติพิ จารณาร่างข้ อบัญญั ติ องค์ การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร             
พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒  สามวาระ          
รวดเดียว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วย                 
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สามวาระรวดเดียว 

          /5.6.2 พิจารณา… 
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          5.6.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 
     อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒                 
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร 
เหตุผล 
โดยที่การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร                  
ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน              
และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนิน
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์             
การอนุญาต ให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียม             
การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญว่ าด้วยการควบคุมสถานที่            

จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ทุกท่านได้            
ทราบแล้ว  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่าง             
ข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ 
ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถาม โปรดยกมือ เชิญครับ  

/นายสุพงษ.์...   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้ งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ            
(เลขานุการสภาฯ)   ว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้
ทบทวนและตรวจสอบ อีกครั้ ง  ผมจะเปิ ดและชี้ แจงไปที ละหน้ า                  
(ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วย              
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม
สถานทีจ่ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒           

 

     5.6.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่าย
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มี        

มติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดใน
ร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการ
แปรญัตติในข้อใดหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก           
สภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม         
อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ ไข             
ใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิม
ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

/5.6.4 ขอความ… 
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        5.6.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้มีการอภิปรายก็ ได้  เมื่ อไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ   

ที่ป ร ะชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร                 
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

5.7 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
ว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        5.7.1 ขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วย             
การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

       /5.7.2 พิจารณา… 
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          5.7.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒  (วาระที่  1                   
ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒                  
     

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒  
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
เหตุผล 
โดยที่การดำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรกำหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด 
สุขลักษณะสำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ให้ดำเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต ำบลส ระขวัญ ว่ า ด้ ว ย กา รควบคุ มตลาด   

พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๒   ให ้ท ุกท่านได้ทราบแล้ว   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ฯ นี้ หรือไม่ครับ ถ้ามี              
โปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่าง
ข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม โปรดยกมือ 
เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้ งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ            
(เลขานุการสภาฯ)   ว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิกสภาฯ ล่วงหน้าแล้ว   

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดและชี้แจง
ไปทีละหน้า  (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วย             
การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่ งร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ลส ระขวัญ ว่ าด้ ว ย                
การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

         5.7.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   อ งค์ ก า รบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ล ส ระข วัญ ว่ าด้ ว ย ก ารค วบ คุ ม ต ล าด                  
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว   

และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านได้
รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใดหรือไม่             
โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้             
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น            
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

        5.7.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที่  ๓                   
ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้มีการอภิปรายก็ ได้  เมื่ อไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ   

ที่ป ร ะชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่ วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒               
โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมตลาด              
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      5.8 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย                  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 5.8.1 ขออนุ มัติพิ จารณาร่างข้ อบัญญั ติ องค์ การบริหาร            
ส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒                  
สามวาระรวดเดียว 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ     
  

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            

สระขวัญอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ ยงหรือปล่อยสัตว์  พ .ศ. ๒๕๖๒                  
สามวาระรวดเดียวค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนออย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา            

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วยการควบคุม               
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามวาระรวดเดียว 

          5.8.2 พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย อาทร    เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒                   
     

/นางบุญช่วย… 
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นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
เหตุผล 
โดยที่ เพ่ือเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ             
ปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ อันเกิดจากการเลี้ยง
สัตว์และปล่อยสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่ เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยตราเป็น
ข้อบัญญัติจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ทุกท่านได้รับค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร    ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ    อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ส ร ะข วั ญ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร  

เ ลี ้ ย ง ห รื อ ป ล่ อ ย ส ั ต ว ์ พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๒  ให ้ท ุกท ่าน ได ้ท ราบแล้ว  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ลำดับต่อไป เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด
ของร่างข้อบัญญัติฯ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม 
โปรดยกมือ เชิญครับ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลใน
ปลัดอบต.สระขวัญ   การเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้ งสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ            
(เลขานุการสภาฯ)   ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมาชิก 

สภาฯ ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนและตรวจสอบอีกครั้ง 
ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า  (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้า              
จนครบ) 
 
 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ      

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

         5.8.3 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ ยงหรือปล่ อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๒                 
(วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ            
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่ง   

ร่า ง ไปแล้ว  และท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ              
ให้ทุกท่านได้รับทราบ กรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใด
หรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมไว้ทุกประการ     
โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้                 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุม            
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมทุกประการ โดยไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

        5.8.4 ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

 

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร สภาฯ 
ประธานสภาฯ   จะลงมติ ให้มีการอภิปรายก็ ได้  เมื่ อไม่มี เหตุ อันสมควร  ผมขอมติ   

ที่ป ร ะชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์           
พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      5.9 ขอความเห็นชอบให้วัดคลองคันฉอ  หมู่ที่ 10 สร้าง
โบสถ์ ในพื ้นที ่ของสำนักงานการปฏิรูปที ่ด ิน เพื ่อ เกษตรกรรม              
(ส.ป.ก.)  

 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยวัดคลองคันฉอ หมู่ที่ 10 มีความประสงค์            
ปลัด อบต.สระขวัญ  จะก่อสร้างอุโบสถ โดยพ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ              
(เลขานุการสภาฯ)  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ  

ส.ป.ก ในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอุโบสถในพื้นที่ของ ส.ป.ก กำหนดว่า 
การก่อสร้างดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และการ
ดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่             
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่
ดำเนินการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกประการครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้วัดคลองคันฉอ  

ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โปรดยกมือ 
 
 

/มติที่ประชุม… 
 



  34 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้             
วัดคลองคันฉอดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยการดำเนินการดำเนินการดังกล่าว                
มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วัดคลองคันฉอต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนี้คุยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม   

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรก             
ปลัด อบต.สระขวัญ  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็น
(เลขานุการสภาฯ)  ต้นไป ในเดือนพฤศจิกายน กองคลังร่วมกับกองช่าง จะออกสำรวจพ้ืนที่  

ทั้งหมดในเขตตำบลสระขวัญเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษี 
ตอนนี้กองช่างได้บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อย 
สามารถรู้ ได้ว่า พ้ืนที่ตรงนี้ เป็นของใคร จำนวนพ้ืนที่  ระวางที่ เท่าไร            
มีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้าง ขนาดเท่าไร ดังนั้น ที่ดินมีโฉนด ส.ป.ก น.ส.3             
จะปรากฏรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ฝากประชาสัมพันธ์
ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ขอความร่วมมือในการแจ้งประชาชนทราบ 
อำนวยความสะดวกในการสำรวจพ้ืนที่ของหน่วยงาน และ อบต.จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ ๆ ว่า พ้ืนที่ของตนเองต้อง
เสียภาษีหรือไม่ เสียภาษีอะไรบ้าง ในอัตราเท่าไร เรื่องที่สอง เรื่องศึกษา               
ดูงาน ตอนนี้งบประมาณเข้ามาบางส่วนแล้ว สามารถดำเนินโครงการ
ดังกล่าวได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงจะจัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ณ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่  โดยวันแรกจะอบรมให้ความรู้            
ที่  อบต.ก่อน ดังนั้น ทางสำนักงานปลัด จะทำหนังสือสอบถามไปยัง
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แก่  เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ ผู้ ใหญ่ บ้ าน                
ว่าจะประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ครับ   
 

/นายแดง… 
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นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านแฉล้มครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 แจ้งเรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับ 7 ต้น ระหว่างหมู่ 2 ไปหมู่ 3 สายแก่งสีเสียด ยังไม่ได ้

รับการแก้ไขซ่อมแซม ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านสวงครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายสวง เสือดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสวง เสือดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 แจ้งเรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น ตรงป่ายูคาป่าอ้อย ดับเป็นอาทิตย์แล้ว                

ยังไม่ได้ซ่อม  และไฟทางหลวงชนบทดับอีกสี่จุด ฝากแก้ไขด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านอภิชาติครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17   แจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น เส้นคลองคันฉอกลาง จุดเดิม  

ที่ไปซ่อมครั้งที่แล้ว มันดับอีก ฝากช่างไปแก้ไขด้วยครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านสีนวนครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   
ส.อบต.หมู่ที่ 18   แจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น ตรงจุดออกกำลังกาย ฝากช่างไป 

ซ่อมให้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านแก่นครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายแก่น เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก่น เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21   
ส.อบต.หมู่ที่ 21   แจ้งเรื่องไฟของทางหลวงชนบทดับหนึ่งต้น นานแล้ว ตรงบ้านนางมณี   

นามโคตร ฝากฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ  
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านมงคลครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19          
ส.อบต.หมู่ที่ 19   แจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับสามต้น ฝากช่างเร่งไปแก้ไขด้วยครับ  
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านกฤษฎาครับ                  
รองประธานสภาฯ 

/นายกฤษฎา… 
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นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7          
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ฝากติดตามผลงานก่อสร้างประปาของหมู่ที่ 7 เกือบสองปีแล้วยังไม่ 

เสร็จสักที วางท่อประปาทิ้งไว้ ไม่ถม ไม่ทำอะไรสักอย่าง ผมเห็นวาง             
เมนลอยไว้ ขุดดินก็ตื้น ดินกองไว้ข้างทาง ไม่เรียบร้อย ตอนนี้ผู้รับเหมา
หายไปประมาณเดือน-สองเดือนกว่าแล้ว ฝากฝ่ายบริหารติดตามผู้รับเหมา
ให้ด้วยครับ หมู่ที่ 4 ได้ใช้ประปานานแล้ว แต่หมู่ผมยังไม่ได้ใช้เลย ฝากด้วย
ครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์ เชิญท่านจวนครับ                  
รองประธานสภาฯ 
 

นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11         
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฝากขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน  

ที่ได้ให้ความช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ เลขที่ 251 หมู่ที่ 11 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 ของนางแพรว ขุนทองน้อย ขอบพระคุณ เป็น              
อย่างสูงครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง วันที่ 11  

พฤศจิกายน 2562 นี้  อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน มีกิจกรรม
มากมาย เรื่องประกวดนางนพมาศ อยากให้ทุกท่านส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประกวด ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้ที่หนึ่ง อยากให้มาร่วมสนุกกัน ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าดับของทางหลวงชนบท หมู่ไหนที่มีไฟของทางหลวงชนบทผ่าน           
แล้วมันเกิดปัญหา ไฟดับบ้าง ไม่ติดบ้าง ได้ประสานไปที่ทางหลวงชนบท       
เขาให้เบอร์โทรศัพท์มา หากมีปัญหาให้โทรติดต่อได้ เขาจะมาซ่อมให้              
เบอร์ของช่างเดีย 086 – 7817098 ส่วนเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดับ            
ที่ ทุ กท่ านแจ้ งมา จะแจ้ งและเร่ งช่ างไปแก้ ไขให้ ค่ ะ  อีกเรื่อง เรื่อง 
ไข้เลือดออก เมื่อวานไปประชุมมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเรื่องนี้
ตอนนี้ ไข้เลือดออกของจังหวัดสระแก้ว อยู่ลำดับที่ 9 ของประเทศ                
ฝากทุกท่านช่วยกันระมัดระวังด้วยค่ะ ส่วนเรื่องประปาของหมู่ที่  7 
ผู้รับเหมาได้เข้ามาพูดคุยที่ อบต. ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามันติดขัดอะไร              
เขาแจ้งว่าเกิดจากแบบ ฝนตกน้ำท่วม ทำให้เสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา        
ตอนนี้ผู้รับเหมาก็โดนปรับไปเกือบจะเท่ากับราคาที่รับเหมาแล้ว คาดว่า
น่าจะเสร็จเดือนนี้แน่นอนค่ะ  ขอบคุณค่ะ    
 
 

/นายวินัย... 
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นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   14.00  น. 
   

 
(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)      นนทิยา คนกาญจน ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวนนทิยา คนกาญจน์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
  

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

(ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมงคล  พันทอง) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
 
 

 


