
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕61 

                                       วันที่  12 กุมภาพันธ ๒๕61 เวลา ๑o.oo น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

---------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอํานาจ  สุริยา   ประธานสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
2.  นายถนอม  กอสูงเนิน  รองประธานสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

  3.  นางสนม  พัศนุวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  4.  รอยตํารวจตรีวิลาศ ขอสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  5.  ดาบตํารวจอุดม ขวางรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  
  6.  นายสอน  อยูยัง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  7.  นายบุญม ี  เล็กสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  8.  นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
   9.  นายเฉลิม  บูรณะโภคา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

10 นายอุทัย  รัตนารักษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
11.นายนภดล  ไกลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

                    12.นางสาวรัฐฑิญากร   ศุภกําเนิด  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
ผูไมเขารวมประชุม 

1. นายสมปอง  อนตุรวิชา    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ (ลาปวย) 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  นายมาโนช    มะลิขาว   นายกเทศมนตรี 

2.  นายวรพรชัย  ชาญสูงเนิน         รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางวรินทร  เสนพลกรัง  รองนายกเทศมนตรี  

          4.  นางสาวกัลยา มะลิขาว   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายพงษพันธ สัจจาคุณ  ปลัดเทศบาล 
6.  นางสาวปนชาภัทร เรืองฤทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
7.  นางวารินทร  นาคสูงเนิน  ผูอํานวยการกองคลัง 

  8.  นายนัฐวุฒ ิ  อุดรรัตน   ผูอํานวยการกองชาง 
            9.  นายกิตตินันท รัตนัง   สํานักปลัดเทศบาล 

10. นายเฉลิมเดช โกมารกุล ณ นคร ประธานชุมชนหนองคู 3 
11. นางสุพรรณี  สุระพินิจ  ประธานชุมชนหนองคู 2 
12. นางเปรมศิร ิ แสงสวัสดิ์  ประธานชุมชนหนองขุน 1 
13. นางโสภ ี  แผวสูงเนิน  ประธานชุมชนหนองขุน 2 
14. นางปุญญาภัทร ศิลปะ   ผูใหญบานหมูที ่3 
15. นางสาวอุไรวรรณ ขอสูงเนิน  ผูใหญบานหมูที่ 4 
16. นางสาววิทยา ศรีสุวรรณเดช  ผูใหญบานหมูที่ 7 
17. นายนภดล  ศิลปะ   ประธานอปพร. 
18. นางสมควร  ยศศักดิ์   กรรมการชุมชนหมูที่ 7 
19. นางสาวณัฐภัสสร แกวมวงพะเนาว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ   
20. นางปุณณิกา ศรีนอก   เจาพนักงานธุรการ 
21. นายพิสิฐพงษ เฉลิมกิตติกุล  เจาพนักงานปองกันฯ 
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22. นายไมตร ี  ปงสูงเนิน  เจาพนักงานประชาสัมพันธฯ 
23. นางสมัยพร  โชวสูงเนิน  ประธานชุมชนสีจาน     
24. นางพุดตาล  นิคมรักษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
25. นางนาฎยา  คําพวง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
26. นายวัศพจน  เพชรปร ะทุมพร  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
27. นายสุรเจตร  เพยขุนทด  เจาพนักงานปองกันฯ 
28. นางสาวภุมร ี บํารุงศิลป  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
29. นายนพดล  บํารุงศิลป  นายชางโยธาชํานาญงาน 
30. นางวิลาวรรณ เพยขุนทด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด          เรียนเชิญทานประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ                        ทุกทานกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน 
 
     

ที่ประชุม                                        กลาวคําบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน 
 
 

นายอํานาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว   ผมขอเปดการประชุม  วันนี้เปนการประชุม 
ประธานสภา ฯ สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  ๒๕61 กอนเปดการประชุม                  

ไดรับรายงานวา  มีสมาชิกเขาที่ประชุม จํานวน11ทาน ครบองคประชุม       
เชิญเลขานุการสภาฯ  อานประกาศเรียกประชุมสภา ฯ ใหที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  ประกาศสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ            ตําบลขามทะเลสอ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  ๒๕61 อาศัยอํานาจตามความ   

ในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง          
(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒o และขอ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕61 ระหวางวันที่   
๑ กุมภาพันธ  ๒๕61  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕61  รวม ๓o วัน จึงประกาศมา
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที ่๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕61 ลงนามโดยนาย
อํานาจ  สุริยา ประธานสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
                                 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

นายอํานาจ  สุริยา   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ สําหรับในวันนี้
ประธานสภาฯ     มีเรื่องแจงใหทราบ 2 เรื่อง  

เรื่องแรก ขอแนะนําพนักงานโอน/ยาย 1 ราย คือนายกิตตินันท  รัตนัง 
ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

 

นายกิตตินันท  รัตนัง   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม  
หัวหนาสํานักปลัดฯ ประชุมทุกทาน กระผม นายกิตตินันท  รัตนัง ยายมาดํารงตําแหนง หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาลและรักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ/ยินดีตอนรับ 
 
 
 



        -3- 
  
นายอํานาจ  สุริยา  เรื่องท่ี 2  คือเรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป   
ประธานสภาฯ              (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม 

                                ทราบ 
นายพงษพันธ  สัจจาคุณ   เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

ปลัดเทศบาลฯ       เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ดวยเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2559 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับศักยภาพปญหาความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และประชาคมทองถิ่น แลว นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ จึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบล     
ขามทะเลสอ เพื่อประโยชนตอการบริหารงานและการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ตอไป  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที ่8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึง

นําเรียนเพื่อใหที่ประชุมทราบ 

  

นายอํานาจ  สุริยา         ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงรายละเอียดการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ประธานสภาฯ             (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ใหที่ประชุมทราบไปแลวนั้น มีทานใดท่ีจะ 

                              สอบถามเพิ่มเติมหรือไม  ถามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม  ไมม ี  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 

   สามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕60 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60 
 

นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ 

ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่๔  ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕60 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60  

ขอเชิญทานสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลว  หากมีความประสงคที่

จะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอความ  ขอใหยกมือ 

 

ร.ต.ต.วิลาส  ขอสูงเนิน   เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ  ที่เขารวมประชุมคือรายนายสมปอง  อนุตรวิชา ครับ 
     

นายอํานาจ  สุริยา   มีทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม  ถาไมมีทานใดขอ 

ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม  ขอใหทานสมาชิกทุกทาน  ยกมือรับรองรายงานการ

ประชุม   
 

มติท่ีประชุม    รับรอง 11 เสียง  
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจายประจําปพ.ศ. 2561 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  รายจายประจําป พ.ศ. 2561  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  ขอเรียนเชิญฝายบริหาร 
   ชี้แจงครับ 
      
นายมาโนช มะลิขาว              ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561 เทศบาลตําบล  

นายกเทศมนตรีฯ ขามทะเลสอ  มิไดตั้งงบประมาณรายจายตามหมวด/แผนงาน/งานและประเภทนี้ไว  
   ประกอบกับมีความจําเปนที่ตองการเบิกจาย  จึงขอโอนเงินงบประมาณตามรายละเอียด 
  ดังตอไปนี ้    

โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

    ดานบริหารทั่วไป 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง  
เปนเงิน  7,700 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier,Scanner และ FAX  
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi  
- มีความเรว็ในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15  
  ภาพตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10  
  ภาพตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา    
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
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- สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม   
  นอยกวา 100 แผน 

                          รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหมทั้งสิ้นเปนเงิน   7,700  บาท 
 

โอนเพิ่ม 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

      -  กอสรางถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม  หมูที่ 7 ตั้งไว  1,460,000  บาท   
 เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม หมูที่ 7 ขนาดถนนคสล. กวาง 5.00 เมตร  
ยาว565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 2,825 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กําหนด)  
 โอนเพิ่มครั้งนี้  40,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 
 

รวมโอนเพิ่มทั้งส้ินเปนเงิน   40,000 บาท  

    โอนลด 
    ดานบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,900 บาท  

ยังไมไดเบิกจาย  โอนลดครั้งนี้  7,700  บาท  รวมคงเหลือทั้งสิ้น  200  บาท 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสราง ตั้งไว 150,000 บาท ยังไมไดเบิกจาย 
 โอนลดครั้งนี้ 40,000 บาท  รวมคงเหลือทั้งสิ้น  110,000 บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้นเปนเงิน   47,700  บาท 
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คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ  
   งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  ขอ 27 จึงเรียนมาเพ่ือ  
   นําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นายอํานาจ  สุริยา  ขอเชิญเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 

ประธานสภาฯ   
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ   

เลขานุการสภาฯ            ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541  ขอ  27 “การโอน งบประมาณรายจาย 

                   ในหมวดครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยนไป  

                   หรือโอนไปตั้งจาย  เปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”               

      

นายอํานาจ  สุริยา            ตามที่ฝายบริหารไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทานใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถามีขอเชิญ 
 

ที่ประชุม             ไมม ี
 

นายอํานาจ สุริยา           เมื่อไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแลว ก็ขอมติที่ประชุม หากทานใด 
ประธานสภาฯ           เห็นชอบทีจ่ะโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไปตั้งจาย  

เปนรายการใหมและโอนเพ่ิม ดงัรายละเอียดที่ฝายบริหารไดชี้แจงไปแลวนั้น ขอใหยกมือ 
   

มติท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําป 2561 
 

นายอํานาจ  สุริยา    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตตขิออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ประธานสภาฯ  ชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 2561 ขอเชิญฝายบริหารชี้แจง 
   รายละเอียดใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
  

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาทุกทาน ตามเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานเคหะและช ุมชน  งานไฟฟาและถนน งบลงทุน  หมวดคาที ่ด ินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค  เพื ่อจายเปนคากอสรางถนน  
คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม หมู 7 เปนเงิน 1,460,000 บาท (-หนึ่งลาน
สี่แสนหกหมื่นบาทถวน-) เนื่องจากบอพักน้ํา คสล. เดิม  มีระดับต่ํากวาพื้นที่ที่กอสราง
ถนน คสล. จึงจําเปนตองเสริมบอพัก คสล. ดังกลาว  จํานวน 26 บอ  เพื่อใหไดระดับกับ 
พื้นที่ที่จะกอสรางถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม  หมูที่ 7 จึงขอดําเนินการ
แกไขใหเปนไปตามระเบยีบฯ  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ   
เปนไปอยางถูกตอง  สามารถจัดซื้อ/จัดจางไดตรงตามความตองการ  และบริหารจัด
การเงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2561 รายละเอียด
ดังนี ้
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คําชี้แจงเดิม 
     ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

-  กอสรางถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม  หมูที่ 7                   
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 2,825 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกําหนด)  
เปนเงิน  1,460,000 บาท (-หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน-) 

คําชี้แจงใหม 
     ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
-  กอสรางถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม บานพวงพยอม หมูที่ 7   

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 2,825 ตารางเมตร พรอมเสริมบอพัก คสล. เดิม   
จํานวน 26 บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกําหนด) เปนเงิน 1,500,000 บาท            
(-หนึ่งลานหาแสนบาทถวน-) 

  คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 29 จึงนําเรียนตอที่ประชุม
สภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

นายอํานาจ  สุริยา                      สําหรับระเบียบและขอกฎหมายขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจง                        
ประธานสภาฯ   
                                         

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  ขออนุญาตชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวของนะครับ  ระเบียบ          
เลขานุการสภาฯ           กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  2541  ขอ29 กําหนดไววา  “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจาย 
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” 

 

นายอํานาจ  สุริยา    ตามที่ฝายบริหารไดเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม 
   หรือไม ถามี ขอเชิญ 
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นายอุทัย  รัตนารักษ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ ถนนสายเที่ยงธรรม  ผมเห็นวามีการ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ     ซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว เนื่องจากเคยเห็นปายโครงการติดไว เหตุใดจึงตองดําเนินการ 
   ซอมแซมใหมครับ 
 

นายพงษพันธ  สัจจาคุณ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ ปายโครงการที่ทานสมาชิกเห็นนั้น 
ปลัดเทศบาลฯ  เราทําเพ่ือใหเขาใจวาไมไดใชงบประมาณของเทศบาลฯ เนื่องจากการซอมแซมถนน 

ดังกลาวไดเลยระยะเวลาประกันสัญญา แตผูรับจางไดมาดําเนินการซอมแซมใหกับ
เทศบาลฯ โดยไมไดใชงบประมาณของเทศบาลแตอยางใดครับ  
 

นายอํานาจ สุริยา   มีทานใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมถามีก็ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไมมี 
 

นายอํานาจ สุริยา   เมื่อไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแลว ก็ขอมติที่ประชุม หากทานใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบท่ีจะใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561  
 ดังรายละเอียดท่ีฝายบริหารไดชี้แจงไปแลวนั้น  ขอใหยกมือ   
   

มติท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
 
     ระเบียบวาระที ่5 ญัตติรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบล 

ขามทะเลสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ. .............. 
 

นายอํานาจ  สุริยา            ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง ตลาด พ.ศ. .............ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
 
 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทาน  ดวยเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ยังไมมีการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ เรื่องตลาดจึง 

จําเปนที่จะตองจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ เรื่องตลาด พ.ศ. ............. 
เพื่อเสนอ  ตอสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  ใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ขามทะเลสอ เพื่อควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับตลาดใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญตัิของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  ตลาด  พุทธศักราช  ............... 
…………………………………………. 

หลักการ 
  เพื่อใหปฏิบัติการควบคุมกิจการตลาด  เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เหตุผล 
  เนื่ องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ .2535ไดประกาศใชบั งคับและยกเลิก
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2484  จึงเห็นสมควรทําการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด   
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง โดยการกําหนดการจัดสถานที ่ 
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    การวางสิ่งของ และการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการตลาด การกําหนดเวลาเปดและปดตลาด ตลอดจน
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดปฏิบัติ  เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย
ภายในตลาด ใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยการระบาย 
น้ําทิ้ง  การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ และการปองกันการระบาดของโรคติดตอ  เพื่อประโยชนในการ
กํากับดูแลตลาด และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เพื่อใหผูขาย และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตอง เกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร หรือสินคาอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตาง ๆ 
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี ้ 

-  ราง  - 
เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
เร่ือง  ตลาด  พุทธศักราช .............. 

................................................. 
 
  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  วาดวยตลาด  
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 
54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 40             
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พุทธศักราช 2560 บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ และผูวาราชการ
จังหวดันครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  เทศบัญญัตินี ้เรียกวา "เทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  เรื่อง  ตลาด พ.ศ. ..........." 

  ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  นับแตวันประกาศไวโดย
เปดเผยที่สานักงานเทศบาลตําบลขามทะเลสอ แลวเจ็ดวัน   

หมวด 1 
บททั่วไป 

...................... 

  ขอ 3  บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ 4. ในเทศบัญญัตินี ้ 
  “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะ    
มีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่
ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
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  “สินคา”  หมายความวา  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
  “อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพเปน
ของสด  
  “อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา 
   “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ ปรุงสําเร็จ พรอมที่
จะรับประทานได รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ       
  “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อใหอาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส
อาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ สัตว และแมลงที่เปนพาหะนําโรค  
  “การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคารแผง
จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา  ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสียที่รวบรวม 
หรือที่รองรับมูลฝอย หองน้ํา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด  ไมมีสิ่งปฏิกูล  หรือมูล
ฝอย หยากไย  ฝุนละออง คราบสกปรก และสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อโรค และ การกําจัดสัตวพาหะนําโรค  
ทั้งนี้สารเคมีที่ใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด  
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ  
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ขอ 5 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  การเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาต ใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก      
เจาพนักงานทองถิ่นดวย 
  ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่  แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต           
ตามบทบัญญัติอ่ืนแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

หมวด 2 
ลักษณะของตลาด 
........................... 

  ขอ 6  ตลาดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
  (1)  ตลาดประเภทที ่1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที ่1  
  (2)  ตลาดประเภทที ่2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที ่2  

  ขอ 7  ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวา 100 เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย      
โรงเลี้ยงสัตว  แหลงโสโครก  ที่กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแต           
จะมีวิธีการปองกัน  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว  
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สวนที ่1 
ตลาดประเภทที ่1 

................................. 

  ขอ 8  ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ 
ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ    
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้  
 
  ขอ 9  อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมี  และเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ 
ดังนี้  
  (1) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขา ออกบริเวณตลาดกวาง         
ไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง 
  (2) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
  (3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ
การระบายอากาศของตลาดนั้น  
  (4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร  แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา  เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขัง         
และไมลื่น  
  (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร  
  (6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง และสามารถปองกันสัตว เชน สุนัข มิให
เขาไปในตลาด  
  (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ  
  (8) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 200 ลักซ  
  (9) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร  เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร และ มีทางเขาออก
สะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง  
  (10) น้ําประปา หรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือ ทั้งนี้ตอง
วางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติด หรือทับกับทอระบายน้ําเสีย หรือสิ่งปฏิกูล  
โดย  
   (ก)  มีที่ลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก 
กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต 30 แผง ขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด 1 จุด ตอจํานวนแผงจําหนาย     
อาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง  
   (ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ  
   (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอ และสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต 50 แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสด
ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง  
  (11) ระบบบําบัดนาเสีย หรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ทั้งนี้ใหมีตะแกรงดักมูลฝอย และบอดักไขมันดวย  
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  (12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารติดตั้งไวในบริเวณ
ที่เห็นไดงาย  
  ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับแตให
ปรับปรุงตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  

  ขอ 10  ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคา และการรักษาความสะอาด  
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  แตใหปรับปรุงตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  

  ขอ 11  ตองจัดใหมีสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย    
วาดวยการควบคุมอาคาร  และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด  หรือในกรณีที่อยูในอาคารตลาดตองแยก
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ  มีผนังกั้นโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง  

  ขอ 12  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาด และอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและ
ปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
วาเหมาะสมกับตลาดนั้น  

  ขอ 13  ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

สวนที ่2 
ตลาดประเภทท่ี 2 

................................. 

  ขอ 14  ตลาดประเภทที่ 2 ตองจัดใหมีสถานที่สาหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ 
และที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไวในสวนนี้  

  ขอ 15 สถานที่สาหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้ 
  (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร  
  (2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสด  ตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะโดยมีลักษณะเปน
พื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวยคอนกรีต
สําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต      
  (3) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบทําความสะอาดงาย          
มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได  
  (4) มีน้ําประปา หรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหาร และภาชนะ
ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด  แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหารประเภท
ปรุงสําเร็จ  
  (5) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก  มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะ หรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได  
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  (6) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสา และหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง  

  ขอ 16  ตองจัดใหมีสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือตามจํานวน  และหลักเกณฑดานสุขลักษณะที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขาย
ของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใช
อยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี ้ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร  

  ขอ 17  ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

  ขอ 18  เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภท 2 ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดประเภทที่1         
ได     ใหเจาพนักงานทองถิ่น และผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2
ใหเปนตลาดประเภทที ่1 ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลา และข้ันตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวดที ่3 
การดําเนินกิจการตลาด 
................................... 

  ขอ 19  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท ตองจัดใหเปนหมวดหมู และไมปะปนกัน       
เพื่อสะดวกในการดูแลทําความสะอาด และปองกันการปนเปอนในอาหาร  

  ขอ 20 การเปด และปดตลาด ใหเปดตลาดตั้งแตเวลา 05.00 น. และใหปดตลาดเวลา           
20.00 น. เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในใบอนุญาต หรือเวนแตเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตเปนกรณีพิเศษ  

  ขอ 21 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาด และการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้ 
  (1) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร 
พื้น ฝา เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดนาเสีย หรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 
  (2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยบอดัก
ไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม 
หรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ      
  (3) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด  
  (4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด และ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง   
ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข แจงใหมีการลาง
ตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได  
  (5) จัดใหมีการกําจัดสัตว หรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ    
หนึ่งครั้ง  
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  (6) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ มิใหปลอยน้ํา หรือของเหลวไหลจากแผงลง
สูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ํา  หรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด  

  ขอ 22 ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาด และการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้ 
  (1) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยภายในตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา  มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวม 
หรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ  
  (2) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด  
  (3) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการลางตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ เจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ  
  (4) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ํา หรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพื้นตลาด  

  ขอ 23 เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตรายหรือการระบาด            
ของโรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี ้ 
  (1) จําหนายอาหารที่ไมสะอาด หรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด  
  (2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย  
  (3) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆาหรือชําแหละ
สัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น  
  (4) สะสม หรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังเปนเหตุรําคาญ   
เกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตว หรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  
  (5) ถายเท หรือทิ้งมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสาหรับรองรับมูลฝอย    
หรือสิ่งปฏิกูล  
  (6) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปน หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
  (7) กอ หรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนที่เดือดรอน หรือเกิดอันตรายแกผูอื่น  
  (8) ใชตลาดเปนที่พักอาศัย หรือเปนที่พักคางคืน  
  (9) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น  

หมวด 4 
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 

........................................ 

  ขอ 24  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติ และใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด  เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้  
  (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  
  (2) การจัดหมวดหมูสินคา  
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  (3) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน  
  (4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม  
  (5) การลางตลาด  
  (6) การเขารับฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่ เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
  (7) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ เจาพนักงานสาธารณสุข  

  ขอ 25  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนายสินคา 
ดังตอไปนี ้ 
  (1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคา หรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผงจําหนาย
สินคา หรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนเกิดอันตราย หรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ 
และ แสงสวาง ทั้งนี ้ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ เจาพนักงานสาธารณสุข  
  (2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  
  (3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนดโดยสูงจากพื้น
ตลาดไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  
  (4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสีย และปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมีการรักษาความ
สะอาด และปองกันสัตว หรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค  
  (5) ไมใชแสง หรือวัตถุอื่นใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง  
  (6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข  
 

ขอ 26  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี ้ 
  (1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา
โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ 
รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข  
  (2) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
  (3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ หรือ    
จามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบ หรือจับอาหาร  ไมสูบ
บุหรี่  หรือดื่มสุรา ทั้งนี ้ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

  ขอ 27 ผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนายทํา 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 
  (1) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  
  (2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน 5 องศา
เซลเซียส ในตูเย็น หรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ  
  (3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะที่สะอาด และตองมีอุปกรณ
ปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด และใชการไดดีอยูเสมอ  
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  (4) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา  ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวให
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ เพื่อการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
  (5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอนและ
สอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาด และจัดเก็บท่ีถูกตอง  

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

................................ 

  ขอ 28  หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

  ขอ 29  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ  
คําขอรับ/ขอตอใบอนุญาตพรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามที่เทศบาลตําบลขามทะเลสอกําหนด  
  การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด ภายหลังจากที่ เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา
พนักงานทองถิ่น  
  ความในขอนี้  มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี ้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

  ขอ 30  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดจัดสถานที่ที่ตั้งตลาด และมี
เครื่องอุปกรณสาหรับตลาดตองดวยสุขลักษณะ และเปนไปตามเงื่อนไขที่บังคับไวแลวก็ใหออกใบอนุญาตได 

         เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลด
สถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด ไดจัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณสําหรับตลาดตองดวยสุขลักษณะ  
ตามเงื่อนไขที่บังคับไวแลว ก็ใหออกใบอนุญาตได  
   แตถาปรากฏวา คําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม
ความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณทั้งหมด แจงใหผูขอใบอนุญาตแกไขใหถูกตอง และสมบูรณในคราวเดียวกัน 
และในกรณีที่จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง หรือความไม
สมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  

  ขอ 31  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 30 จะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตการออกใบอนุญาต 
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  
   ผูรับใบอนุญาตซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชาระ เวนแต ผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกยกเลิกดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว ถาผูดําเนินกิจการ 
   ตลาดคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
ผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม และคาปรับจนครบจํานวน  

  ขอ 32  ผูรับใบอนุญาตตามขอ 30 แลว มีความประสงคจะขอเปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาตได      
โดยยื่นเรื่องขออนุญาตตามแบบที่เทศบาลตําบลขามทะเลสอกําหนด ตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยตองเสีย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการขอเปลี่ยนชื่อตามทายเทศบัญญัตินี้ ยกเวน การขอเปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาต   
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เปนภรรยา หรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ใหเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการขอเปลี่ยนชื่อครึ่งหนึ่ง ของอัตรา
คาธรรมเนียมตามทายเทศบัญญัตินี ้ 

  ขอ 33  ผูรับใบอนุญาตใหตั้งตลาดกระทําการฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอนี้    
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน 15 วัน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตสองครั้งแลว ถากระทําการฝาฝนอีก เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได  

  ขอ 34  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

  ขอ 35 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ ตลาดนั้น 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

  ขอ 36 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ จะตองยื่นคําขอตามแบบ 
และเงื่อนไขพรอมดวยหลักฐานที่เทศบาลตําบลขามทะเลสอกําหนด  ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาต        
สิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไป จนกวา เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง     
ไมตอใบอนุญาตให  
          หากไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละยี่สิบของคาธรรมเนียมที่คางชาระ  เวนแตจะไดบอกเลิกกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม                        
ตาม เทศบัญญัตินี ้ 
 

  ขอ 37  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตลาดตอไป ใหยื่นคําขอยกเลิก
ดําเนินการตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนสิ้นอายุใบอนุญาตในสิบหาวัน  

  ขอ 38  หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ    
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี ้ 
  (1) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทําลาย  
  (2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุด ในสาระสําคัญ และ  
  (3) หลักฐานสําเนาทะเบียนบาน พรอมบัตรประจาตัวประชาชน  
  ขอ 39  การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ    
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
  (1) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไว และใหมีวัน  เดือน ป ที่ออก
ใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน    
และตนขั้วใบแทน  
  (2) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แลวแตกรณี และเลมที ่เลขที ่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต  

  ขอ 40  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้ดังตอไปนี ้ 
  (1) ขอรับใบอนุญาต หรือขอตอใบอนุญาต ใชแบบคําขอรับ/ขอตอใบอนุญาต  
  (2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใชแบบ ต.1  
  (3) คําขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดใชแบบ ต.2  
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หมวด 6 
บทกําหนดโทษ 

................................ 

  ขอ  41  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ขอ 42  ใหนายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ  รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่        

      (ลงชื่อ)  ....................................... 
       (นายมาโนช  มะลิขาว) 
           นายเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ 

                    เห็นชอบ 

 (ลงชื่อ).............................................. 
      (...................................................) 
              

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. .................... 
 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม(บาท/ป) 
 

1. 
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/การตอใบอนุญาต 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา  34               ฉบับละ 
 

 
1,000.- 

 
 
 

     
และขอเสนอใหที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ...........  สามวาระรวด 

เดียว  ตามระเบียบ ขอ 45 
 
นายอํานาจ  สุริยา      มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                      ไมม ี
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นายอํานาจ  สุริยา              ถาไมมี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหพิจารณา
ประธานสภาฯ      ขามทะเลสอเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลขามทะเลสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ........เปนสามวาระรวดเดียว 
     ขอใหยกมือ   
 
มติท่ีประชุม        มีมติเห็นชอบดวยคะแนนทั้งหมด 11 เสียง 
      
นายอํานาจ  สุริยา   เมื่อสภาฯ  มีมติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล  
ประธานสภาฯ        ขามทะเลสอ เรื่อง รื่อง ตลาด พ.ศ........... เปนสามวาระ รวดเดียวตอไปเปนการพิจารณา 
    วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการฯ   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม 
 
มติท่ีประชุม    ไมม ี
 
นายอํานาจ  สุริยา   ถาไมมี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ขอใหยกมือ 
 
มติท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
 

นายอํานาจ  สุริยา   เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระท่ี 1 แลว  ลําดับตอไป   จะเปนการ 
ประธานสภาฯ            พิจารณาในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ ใหที่ประชุมสภาเปนกรรมการ 

แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ถามีให
เสนอแปรญัตติดวยวาจาได ตามระเบียบขอ 49  ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอคําแปรญัตติ
ได 

       
มติท่ีประชุม    ไมม ี
 
นายอํานาจ  สุริยา   ถาไมมีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผูใดเห็นสมควรใหรางเทศ 
ประธานสภาฯ           บัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ...............ขอใหยกมือ 
 
มติท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
 
นายอํานาจ  สุริยา           เมื่อผานวาระท่ี 2  แลว   ลําดับตอไป   ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาราง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตําบลขามทะเลสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.......ในวาระท่ี 3 โดยในวาระท่ี 3 

ตามระเบียบ  ขอ 52 จะไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภา จะไดลงมติใหม ี        
การอภิปราย ถามีเหตุอันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ใหที่ประชุมสภา ลงมติวา 
จะตราเปนเทศบัญญัติ  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  เรื่อง  ตลาด พ.ศ...........หรือไม   
ทานใด เห็นชอบ  ขอใหยกมือ 

 

มติท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
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ระเบียบวาระที ่6 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจําป    
พ.ศ. ๒๕61 และการกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕62 

 

นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภา ฯ  ประจําป พ.ศ.2561 แตละสมัย จะเริ่มเมื่อใด และแตละสมัย จะมีกําหนดกี่วันการ 

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วันขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบใหที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกําเนิด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ (๒)  สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวา    

การประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมือ่ใด แตละสมัยในปนั้น ม ีกําหนด กี่วัน  
กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและกําหนดกี่วัน และตามขอ 
๒๑ วรรคสอง  เมื่อสภาเทศบาลมีมติแลว ประธานสภาเทศบาล  ทําเปนประกาศสภา
เทศบาล พรอมทั้งปดประกาศสภาเทศบาล ในที่เปดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลและตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา 
๒๔  วรรคแรก กําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะ
ขยายออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 

นายอํานาจ  สุริยา          ขอเชิญทานสมาชิกกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจําป พ.ศ.๒๕61 
ประธานสภา ฯ            เราจะกําหนดวันเหมือนเดิมหรือไม ขอใหเลขานุการสภาฯ แจงกําหนดวันประชุม ของปที่แลว 

    
นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  ในป ๒๕60  สภาฯ  มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ     สมัยแรก ของป ๒๕61  คือ ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕61 ถึงวันที่ 

๒ มีนาคม  ๒๕61 
สมัยที่ ๒  ระหวางวันที่ 1-30 พฤษภาคม ๒๕60 
สมัยที่ ๓  ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม ๒๕60 
สมัยที่ ๔  ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ๒๕60 

 

นายอํานาจ  สุริยา   สมาชิกทุกทานเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาตามวันเวลาเดิมหรือ
ประธานสภาฯ              มีขอเสนอ อยางไรครับ  ขอเชิญ 
 
ร.ต.ต.วิลาศ  ขอสูงเนิน   ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ ผมขอเสนอเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ในป 2561  เนื่องจากไดรับแจงจากเจาหนาที่เทศบาลฯวาในการประชุมป 

2560ไมสอดคลองกับแบบการตรวจรับรองมาตรฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   จึงขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดสมัยประชุมในป 2561 ดังนี้   

(๑) กําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕61   
    ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕61   

สมัยที่ ๒ ป  ๒๕61 ระหวางวันที1่5 เมษายน-15 พฤษภาคม 2561 
สมัยท่ี ๓ ป  ๒๕61ระหวางวันที ่10กรกฎาคม- 10 สิงหาคม 2561 
สมัยท่ี ๔ ป  ๒๕61ระหวางวันที1่5 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2561 
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(๒)กําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕62  
 ระหวางวันที ่1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2562 
 

นายอํานาจ  สุริยา   ตามที่ ร.ต.ต. วิลาศ ขอสูงเนิน สมาชิกเทศบาลฯ ไดเสนอเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   สมัยประชุม ป 2561 เพื่อใหสอดคลองกับการตรวจรับรองมาตรฐานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกทุกทานเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาตาม
เสนอหรือ ไม ขอมติที่ประชุมครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถาม)ี 
 
นายอํานาจ  สุริยา    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทานใด  มีขอราชการ 
ประธานสภา ฯ   หรือมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ  หรือใหพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม 
 

นายมาโนช  มะลิขาว   ขออนุญาตทานประธานสภาครับผมมีเรื่องแจง 2 เรื่อง  
นายกเทศมนตรีฯ  1. เทศบาลฯจะมีการจัดงาน โครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพปรับ

สมดุลชีวิตยุค 4.0 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เวลา 9.00 น เปนตนไป    
ขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ 

  2. ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 อําเภอขามทะเลสอ จะมีการจัดงาน
ยาโมขึ้นท่ีอําเภอขามทะเลสอ จึงขอเชิญชวนใหทุกทานเขารวมกิจกรรม และฝาก
ประชาสัมพันธใหกับชาวบานทุกทานไดทราบครับ  

 

นายกิตตินันท  รัตนัง  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ ผมมีเรื่องแจงใหทราบ 2 เรื่องครับ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ เรื่องแรก กองสาธารณสุขมีนโยบายจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

แจงวา มีการจัดตั้งอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อสล.) สําหรับทองถิ่นทั่วประเทศ 
จึงขอความอนุเคราะหทานสมาชิกที่จะสมัครเปนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
กรอกใบสมัครได ไดท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ 

2. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 เทศบาลฯ ไดจัดใหมีกิจกรรม       
งานอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณอางหนองคู ในเวลา 09.00 น เปนตนไป       
ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมพัฒนาในครั้งนี้ ครับ 

 
นายพงษพันธ  สัจจาคุณ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ผมมีเรื่องแจงใหทราบ 2 เรื่อง   
ปลัดเทศบาลฯ  เรื่องแรก  ตอไป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขามทะเลสอ จะไมมี

การปดเทอมนะครับ  สวนเรื่องของนมและอาหารกลางวันจะมีแนวทางอยางไร 
รอหนังสือสั่งการแจงมาอีกครั้งครับ  และในอนาคตเราจะจัดตั้งชมรมผูปกครอง  
และศิษยเกาของศูนยเด็กเล็กฯ ซึ่งอาจจะใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนครับ 
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 เรื่องที่ 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 เราจะตองดําเนินการในเรื่อง
จิตอาสา เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เราจะมีการจัดงานโครงการ
มหกรรมสงเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 จึงอยากขอเชิญชวนใหทุกทาน
มารวมกิจกรรมกันเพ่ือสวนรวมนะครับ 

 
นางปุญญาภัทร  ศิลปะ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ คะ ดิฉันอยากจะขอใหเทศบาลฯชวยเพิ่ม
ผูใหญบานหมู 3   จุดขยายเสียงตามสายในหมูบานสีจานใหดวยคะ  
 
นายมาโนช  มะลิขาว   ครับตรวจสอบงบประมาณใหครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นางสมัยพร  โชวสูงเนิน  ขออนุญาตทานประธานสภาฯคะ ดิฉันขอฝากเรื่องถังขยะหนาวัดสีจาน  
ประธานชุมชนสีจาน 2  อยากใหเทศบาลฯชวยนําออกไปตั้งจุดอื่นจะเหมาะสมกวาคะ  

 
นายมาโนช  มะลิขาว   รับทราบครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นางสุพรรณี  สุระพินิจ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ดิฉันมีเรื่องฝาก 2 เรื่องเรื่องแรก 
ประธานชุมชนหนองคู 2  ขอฝากเรื่องสะพานลอยคะ จะเปนไปไดหรือไมที่จะใหมาตั้งบริเวณ 
    ที่ทําการไปรษณียขามทะเลสอ   

เรื่องที่ 2 ตลาดไนทตรงปอมตํารวจ อยากใหนํามารวมกันกับตลาด
ประชารัฐ เพื่อความสวยงาม และไฟฟาสองสวางทั่วถึงคะ 

 
นายมาโนช  มะลิขาว   ครับ จะดําเนินการใหครับ 
นายกเทศมนตรีฯ      
 
นายอุทัย  รัตนารักษ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ ผมขอฝากเรื่องถนนเสนโรงพยาบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเสนทางไปบานโคกแฝก  ถนนเสนดังกลาวเริ่มชํารุดแลวอยากใหเทศบาล 
    ชวยไปตรวจสอบดูดวยครับ 
 
นายมาโนช  มะลิขาว   ครับ จะดําเนินการใหครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นายอํานาจ  สุริยา     ผูอํานวยการกองชาง  เรื่องตะแกรงฝาปดทอบริเวณบอบําบัด  
ประธานสภาฯ   ไดดําเนินการเรียบรอยหรือยังครับ 
 
นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน   รับทราบครับ จะดําเนินการประสานกองสาธารณสุขใหครับ 
ผูอํานวยการกองชาง 
 
 
 
 



 
      -23- 
 

นายอุทัย  รัตนารักษ   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ อยากขอความอนุเคราะหใหเทศบาล
สมาชิกสภาฯ   ทําลานตากขาวเพิ่มอีก ครับ  เพราะปจจุบันลานตากขาวไดใชรวมกัน ทําใหไม 
    เพียงพอตอการใชงานครับ 
 
นายมาโนช  มะลิขาว   ครับ  ขอตรวจสอบงบประมาณกอนครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
  

นายอํานาจ  สุริยา    มีทานใดท่ีจะสอบถาม  หรือเพ่ิมเติมในเรื่องใดอีกหรือไม 
ประธานสภา ฯ  
 

ที่ประชุม    ไมมี 
 

นายอํานาจ  สุริยา    ถาหากไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  ที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้    
ประธานสภา ฯ   ผมขอปดประชุม  
     

เลิกประชุมเวลา    14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




