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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลตลาด 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสนอง  ไขโพธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด สนอง  ไขโพธิ์ 
2. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด พิณ  เงินโพธิ์ 
3. นายเพ็ชร  แชจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เพ็ชร  แชจอหอ 
4. นายชื่น  ทือเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชื่น  ทือเกาะ 
5. นางติ๋ม  กองโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ติ๋ม  กองโคกสูง 
6. นายธีรพงษ์ สูงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ธีรพงษ์ สูงกลาง 
7. นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
8. นางสาวน้ าอ้อย  แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 น้ าอ้อย  แสงเงิน 
9. นางสาวฐิติมา  ขอนโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ฐิติมา  ขอนโพธิ์ 

10. นายชาญ  พวงโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ชาญ  พวงโพธิ์ 
11. นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 มนัส  ดอกบุญนาค 
12. นายประกอบ  ปานสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลตลาด ประกอบ  ปานสันเทียะ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายดวน  ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีต าบลตลาด ดวน  ฤทธิ์จอหอ 
2. นายวิทยา  เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วิทยา  เชี่ยวจอหอ 
3. นายธรรมอ านาจ  ดวงบุปผา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ธรรมอ านาจ  ดวงบุปผา 
4. ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ปลัดเทศบาล เอกสกล  พละเสน 
5. นางพัชรี  สงสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี  สงสันเทียะ 
6. นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ หัวหน้าส านักปลัด ศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
7. นายสุขุม ขยันงาน ผู้อ านวยการกองช่าง สุขุม ขยันงาน 
8. นางนันทิชา  ขวัญเกตุ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นันทิชา  ขวัญเกตุ 
9. นางสาวพนาภรณ์  ทรัพย์วิเศษ รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา พนาภรณ์  ทรัพย์วิเศษ 

10. นางสาวขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ 
11 นางปราณี  เลาะสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปราณี  เลาะสูงเนิน 
12 นายชัชวาล  เกิดศักดิ์ ณ แวง

น้อย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชัชวาล  เกิดศักดิ์ ณ แวง

น้อย 
 
  

/ผู้มาประชุม.............. 
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ผู้มาประชุม  .....12....... คน 
ผู้ไม่มาประชุม  .......-...... คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ......12..... คน 
 
เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  มาครบองค์ประชุมแล้ว จ านวน 11 คน 
นายสนอง ไขโพธิ์  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  และ
นายประกอบ  ปานสันเทียะ  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ   ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

     1.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส านักปลัด) 
ประธานสภาฯ -เทศบาลต าบลตลาด ได้ประกาศผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและ

การใช้จ่ายงบประมาณในรอบปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ประชาชนทราบและ    
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลตลาด 
ซึ่งเป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29,ข้อ 30 
(๕) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ
ข้อ 13 รายละเอียดต่างๆ ได้ปรากฏในเอกสารประกาศเทศบาลต าบลตลาดที่
ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม -รับทราบ                  
1.2 เรื่อง รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ  -เทศบาลต าบลตลาด ได้ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะทางการเงินและ 
  งบอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100 โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบ บัดนี้เทศบาลต าบลตลาด ได้ด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่  17 
พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดต่างๆ ได้ปรากฏในเอกสาร ประกาศเทศบาล
ต าบลตลาดทีไ่ด้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม -รับทราบ         
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2…………….. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1    
ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563   

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไประเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  วาระที่  2.1  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563   

 ตามที่สภาเทศบาลต าบลตลาด  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตลาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  
กันยายน  2563  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงาน
การประชุมแล้วไม่มีการแก้ไข จึงขอให้สมาชิกเทศบาลต าบลตลาดทุกท่าน  ได้
พิจารณาว่าจะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2 หรือไม่    หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  -มีมติรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต าบลตลาดฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
     มต ิ รับรอง    10 เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
   3.1 การพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   

      พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่  วาระท่ี 3.1 การพิจารณา

ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ก่อนที่จะ
พิจารณาให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจง  ระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลตลาดทราบ 

เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลตลาดชี้แจง 
นายกเทศมตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

/หลักการ...................... 
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    หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลตลาด  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
   

    เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว นั้น   แต่เนื่องจากส่วน
ราชการต่าง  ๆ  ของเทศบาลต าบลตลาดยังขาดครุภัณฑ์ในการปฏิบัติและ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้จึงขอโอนงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   จ านวน  15  รายการ  ดังนี้ 

    ส านักปลัด   
    โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  (จ านวน  5 รายการ ) 

 รายการที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายการเครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  งบประมาณ  
34,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
   (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 

  ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  

   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
/-ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย............................ 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

   รายการที่  2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์   
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี งบประมาณ 15,000 บาท 
-เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรอื LED สี   จ านวน  1  
เครื่อง  ราคาเครื่องละ 15,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

                                    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  

                                    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
                                   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  

     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
     - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
     - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

                                    - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
                              - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

                               - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 
/-มีช่องเชื่อมต่อ........................... 
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           - ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

                             โอนลด 
          แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย    

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นและฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เช่น  เกดิวาตภัย, อุทกภัย, 
อัคคีภัย ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบจากสาธารณภัยต่าง ๆ  (ส านักปลัด) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตั้งไว้  752,110  บาท  มีงบประมาณ
คงเหลือ จ านวน 341,110 บาท ขอโอนลด จ านวน 49,000  บาท  
งบประมาณ  คงเหลือ  292,110  บาท 

รายการที่  3  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน 
             หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะท างาน 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    - โต๊ะท างานเหล็ก 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    - ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
    - มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 
    - มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อกได้ 
   ทั้ง 2 ข้าง จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  

รายการที่  4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
             หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

รายการเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ตัว ตัวละ 4,500.- บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    -เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    -ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    -ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 

- เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาด    ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม. ราคาตาม
ท้องตลาด 

/รายการที่  5............. 
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รายการที่  5  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน 
             หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ  โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV) 

-เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)  จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  
ละ  11,700  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
    -ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า  40  นิ้ว 
    -แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight 

-ช่องต่อ  HDMI   ไม่น้อยกว่า  2  ช่อง  เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง 

-ช่องรับ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  รองรับไฟล์  ภาพ เพลง  และ
ภาพยนตร์ 

    -มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว 
    -รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
                             โอนลด 
          แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย    

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นและฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เช่น  เกิดวาตภัย, 
อุทกภัย, อัคคีภัย ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบจากสาธารณภัยต่าง ๆ  
(ส านักปลัด) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตั้งไว้ 752,110 บาท   
มีงบประมาณคงเหลือ  จ านวน  จ านวน  292,110  บาท  ขอโอนลด  
22,200 บาท งบประมาณ  คงเหลือ  269,910  บาท 

กองการศึกษา   
    โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  (จ านวน  6 รายการ ) 

รายการที่  6  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
19 นิ้ว)  งบประมาณ  17,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
   (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

/-มีหน่วยความจ าหลัก......... 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
  ไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  
   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน   

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

รายการที่  7  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
งบประมาณ  4,300  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์        (Ink 
Tank Printer)   จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  4,300  บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

/รายการที่  8................ 
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รายการที่  8  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน  1  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  2,500  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
รายการที่ 9  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอ้ีพนักงาน
เทศบาล  งบประมาณ 4,500 บาท 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ตัว ตัวละ 4,500.- บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    - เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    - ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    - ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 

- เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาดความลึก 
ไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม. ราคาตาม
ท้องตลาด 
รายการที่  10  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างาน 
งบประมาณ 6,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    - โต๊ะท างาน 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    - ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
    - มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 
    - มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อก 

ได้ทั้ง 2 ข้าง  
จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  ตามอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134    ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 

/รายการที่ 11................... 
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รายการที่  11  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  งบประมาณ  27,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จ านวน  1  ตัว ตวัละ    
27,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 -ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24.1 ล้านพิกเซล 
 -เป็นกล้องดิจิตอล (DSLR)   

-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน 
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  ตามอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134    ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 

   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 

    1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
    3.นักวิชาการศึกษา 

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  
การก าหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2558  (หน่วยงาน:การศึกษา)  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้  730,340  บาท  มี
งบประมาณคงเหลือ  จ านวน  717,429  บาท  ขอโอนลด  จ านวน  
61,300  บาท  งบประมาณ คงเหลือ  656,129  บาท 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  (จ านวน  4  รายการ) 
รายการที่  12  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  งบประมาณ  17,000  บาท 

/-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ..................... 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
  (4 core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจ าแบบ Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

-มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะบ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า    

3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

   รายการที่  13  แผนงานสาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า งบประมาณ 
10,000 บาท 
- เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED  

  ขาวด า   จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  คุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ

นาที (ppm)  
/-มีหน่วยความจ า (Memory)…………………. 
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-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   

  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

   รายการที่  14  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
             งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ เก้าอ้ีพนักงานเทศบาล 
      - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน  1  ตัว  

ตัวละ 4,500.- บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    -เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    -ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    -ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 
    -เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาดความลึก 

ไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม.  
 ราคาตามท้องตลาด 

   รายการที่  15  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
             งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ โต๊ะท างาน 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท   

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    -โต๊ะท างาน 
    -ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    -ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    -ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    -ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 

/-มีลิ้นชักตรงกลาง 1………………… 
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    -มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 
   -มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อก 
  ได้ทั้ง 2 ข้าง  

จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

        โอนลด            
1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

  รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   
- เพ่ื อ เป็ นค่ าใช้ จ่ าย ในการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสู ตรต่ างๆ  เช่น 
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ของพนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้  60,000  บาท   
มีงบประมาณคงเหลือ  จ านวน  60,000  บาท  ขอโอนลด  จ านวน  
10,000  บาท  งบประมาณ  คงเหลือ  50,000  บาท 

  2. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบ ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุส านักงาน   

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ , สมุด , ปากกา , บัญชีแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   
  เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน- 

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้  40,000  บาท  มีงบประมาณคงเหลือ  
จ านวน  40,000  บาท  ขอโอนลด  จ านวน  15,000  บาท  งบประมาณ  
คงเหลือ  25,000  บาท 

  3. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ,เข่ง,ไม้กวาด,ที่ตักขยะ, 
  ถุงด า,ถุงมือ ฯลฯ เป็นต้น  (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้  40,000  บาท    

 มีงบประมาณคงเหลือ  จ านวน  100,000  บาท  ขอโอนลด  จ านวน   
 12,500  บาท  งบประมาณ  คงเหลือ  87,500  บาท 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ.  2564  จ านวน  15  รายการ 
และจะขอมติที่ละรายการ  ตามล าดับที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลตลาด       
ได้ชี้แจง   ดังนี้ 

 
/ส านักปลัด................ 
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    ส านักปลัด   
รายการที่  1  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายการเครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  งบประมาณ  
34,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
   (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 

  ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  

   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

 -ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม  ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน  11  คน  จากจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  11  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

/รายการที่  2.................... 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยสามญั สมยัที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

-15- 
 

ประธานสภาฯ  รายการที่  2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องพิมพ์   
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี งบประมาณ 15,000บาท 
-เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรอื LED สี   จ านวน  1  
เครื่อง  ราคาเครื่องละ 15,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

                                    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  

                                    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
                                   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  

     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
     - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
     - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  

                                    - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
                              - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

                               - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
                        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

           - ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

/รายการที่ 3...................... 
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ประธานสภาฯ  รายการที่  3  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน 
             หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ โต๊ะท างาน 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    - โต๊ะท างานเหล็ก 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    - ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
    - มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 
    - มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อกได้ 
   ทั้ง 2 ข้าง จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  

-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  รายการที่  4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
             หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

รายการเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ตัว ตัวละ 4,500.- บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    -เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    -ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    -ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 

- เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาด    ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม. ราคาตาม
ท้องตลาด 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
 

/มติที่ประชุม.............................. 
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มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  รายการที่  5  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน 
             หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ  โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV) 

-เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV)  จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  
ละ  11,700  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
    -ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า  40  นิ้ว 
    -แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight 

-ช่องต่อ  HDMI   ไม่น้อยกว่า  2  ช่อง  เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง 

-ช่องรับ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  รองรับไฟล์  ภาพ เพลง  และ
ภาพยนตร์ 

    -มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว 
    -รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  กองการศึกษา   

รายการที่  6  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า    
19 นิ้ว)  งบประมาณ  17,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 
 

/-มีหน่วยประมวลผลกลาง............................. 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
   (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 

  ไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ  

   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  รายการที่  7  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) งบประมาณ  
4,300  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)   จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  4,300  บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 

/-เป็นเครื่องพิมพ์.................... 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยสามญั สมยัที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

-19- 
 

 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  รายการที่  8  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       
รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน  1  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  2,500  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 

/มติที่ประชุม.......................... 
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มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  รายการที่ 9  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอ้ีพนักงาน
เทศบาล  งบประมาณ 4,500 บาท 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    - เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    - ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    - ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 

- เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาดความลึก 
ไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม. ราคาตาม
ท้องตลาด 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มตทิี่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  รายการที่  10  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างาน 
งบประมาณ 6,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    - โต๊ะท างาน 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    - ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    - ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
    - มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 
    - มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อก 

ได้ทั้ง 2 ข้าง  
 

/จ านวน......................... 
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จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  ตามอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134    ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ    รายการที่  11  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  งบประมาณ  27,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จ านวน  1  ตัว ตวัละ    
27,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 -ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24.1 ล้านพิกเซล 
 -เป็นกล้องดิจิตอล (DSLR)   

-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน 
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด  ตามอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134    ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2559 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รายการที่  12  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  งบประมาณ  17,000  บาท 

/- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ............................... 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยสามญั สมยัที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

-22- 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  17,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
  (4 core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 

ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจ าแบบ Cache 

Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

-มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  รายการที่  13  แผนงานสาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า งบประมาณ 
10,000 บาท 
- เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED  

  ขาวด า   จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  คุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
 

/-เป็นอุปกรณ์ที่มี…………………. 
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-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ

นาที (ppm)  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   

  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  รายการที่  14  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
             งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ เก้าอ้ีพนักงานเทศบาล 
      - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงานเทศบาล จ านวน  1  ตัว  

ตัวละ 4,500.- บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    -เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียมสีด า 
    -ปรับระดับความสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิก 
    -ระบบปรับโยกท้ังตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน ของการเอนโยกได้ 
 

/-เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้าง………………… 
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    -เก้าอ้ีท างาน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. X ขนาดความลึก 
ไม่น้อยกว่า 71 ซม. X ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 113-123 ซม.  

 ราคาตามท้องตลาด 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียน

เชิญครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  รายการที่  15  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
             งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ โต๊ะท างาน 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,000.- บาท   

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    -โต๊ะท างาน 
    -ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
    -ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อยกว่า 137.2 ซม. 
    -ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 66 ซม. 
    -ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
    -มีลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อกได้ 

   -มีลิ้นชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้างด้านซ้ายและด้วนขวา พร้อมกุญแจล็อก 
  ได้ทั้ง 2 ข้าง  

จ านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียน

เชิญ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

/3.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ…………….. 
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3.2  การพิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ -ก่อนที่จะมีการประชุมพิจารณาตามวาระที่  3.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. 2563 ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก
สภาเทศบาลทราบต่อไป 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น     
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ หลักการก็ได้  

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกใน
ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้  ด าเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่น  

/ท าหนังสือแจ้ง................ 
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ท าหนั งสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ ไม่ รับหลักการแห่ ง  ร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ  ไม่รับ
หลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่าน 

การพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่น
น าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ   วรรคสามแก้ไข
เพ่ิมเติม  โดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ -หารือที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด ว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลตลาด  เรื่อง  ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 
2563  เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม ่

นายเพ็ชร  แชจอหอ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
 กระผม นายเพ็ชร แชจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มี        

การพิจารณาตามวาระที่  3.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบล
ตลาด  เรื่อง  ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2563  
เป็นสามวาระรวดเดียว 

  ผู้รับรอง  1.นายชาญ  พวงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 
      2.นางสาวน้ าอ้อย แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 
ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด จะเสนอวาระการพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนอีก 
 หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว  ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมในการก าหนด

วาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 เป็นสามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ    

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการประชุมพิจารณาตามวาระที่  3.2  การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ   เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลตลาด ชี้แจง 

นายกเทศมตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  ควบคุมการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

/หลักการ.................... 
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หลักการ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  และ มาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 
2562  ประกอบกับ มาตรา 43  มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา  
63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลตลาด และผู้ ว่ าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลตลาด  จึงตราเทศบัญญัตินี้  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลตลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลตลาด  ตั้งแต่เม่ือ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาด เรื่องการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2549 

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วน
ที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศ
บัญญัตินี้แทน  

 
/ข้อ 4 ในเทศบัญญัติ..................... 
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ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหาร 
“ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน

ที่หรือทางสาธารณะ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส าเร็จและอาหารที่ต้อง

น าไปท า ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่

กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง
และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ปรุง   ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จ าหน่าย
อาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลตลาด 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ผู้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศ
บัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้อง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและ
สุภาพเรียบร้อย 

(๒) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุ
ที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

/(๓) จัดวางสินค้า................ 
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(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สิน
ใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้งตัวผู้จ าหน่าย
สินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร  

(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่
จ าหน่ายสินค้าและหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 

(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทาง
สาธารณะ  

(๗) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ าหน่าย
สินค้า หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการ
จ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดย
เด็ดขาด  

(๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือ
กระท าโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่
อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า  

(๑๐) หยุดประกอบการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้าน
สุขลักษณะ การรักษาความสะอาด สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทาง
ราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
(๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ

จ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมี
การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง
บนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ
จ าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม  

 
/(๔) อาหารในภาชนะบรรจุ……………….. 
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(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปน

อาหาร ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๕) อาหารประเภทปรุงส าเรจ็ตอ้งเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมี

การป้องกันการปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร    
(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และ
ป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  

(๗) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะ
บรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภค
โดยเฉพาะ  

(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสม  

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด  

(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บ
ในที่ท่ีสามารถป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สาร
ท าความสะอาดที่ปลอดภัย 

(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย  
 
 

/(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพ………………. 
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(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค 
ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่า
รังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป  

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนสู่อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่ง
ปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร  

(๑๘) ผู้สัมผสัอาหารต้องลา้งมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรงุ ประกอบ 
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามี
บาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้
เรียบร้อย  

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะ
เตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และ
ไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้   

(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ
เนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า 
หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดย
ลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต 
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่

หรือทางสาธารณะ  
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่

เร่ขายจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๕) หยุดประกอบการค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษา

ความสะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

 
/(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็น................... 
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(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

  ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
   ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
(๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ

จ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมี
การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง
บนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ
จ าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม  

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปน
อาหาร ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงส าเรจ็ตอ้งเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมี
การป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร    

(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และ
ป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  

(๗) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะ
บรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภค
โดยเฉพาะ  

(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสม  

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

 
/(๑๒) ตู้อบ เตาอบ………… 
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(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด  

(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บ
ในที่ท่ีสามารถป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สาร
ท าความสะอาดทีป่ลอดภัย 

(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย  
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค 
ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่า
รังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป  

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนสู่อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่ง
ปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร  

(๑๘) ผู้สัมผสัอาหารต้องลา้งมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรงุ ประกอบ 
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามี
บาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้
เรียบร้อย  

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะ
เตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และ
ไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้   

(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ
เนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า 
หรือในที่หรือทางสาธารณะ  

 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 

 
/ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้า……………………. 
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ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด 
หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวาง
สินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้ง
จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่าย
สินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะ
กระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็น

นิติบุคคล) 
(๗) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จ าหน่าย

สินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
(๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (กรณีเป็น
การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น  
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย  

/เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง…………………… 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลตลาดเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อ
ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ี
ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวัน
ปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
   

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลตลาด 

หมวด  ๕ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ข้อ ๒๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลตลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่          เดอืน  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
      (ลงชื่อ) 
                      (นายดวน  ฤทธิ์จอหอ) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงคจ์ะอธิปรายหรือไม่ เรียนเชิญ 

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
แห่งนี้   ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 ของเทศบาล
ต าบลตลาด หรือไม ่

 -ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม  ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน  11  คน  จากจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  11  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม 

มติที่ประชุมฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 

  มติ  รับหลักการ    10     เสียง 
   ไมร่ับหลักการ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  ควบคุมการ 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  วาระที่  2    
ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้  
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 /ในการพิจารณา.................. 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยสามญั สมยัที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น      
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ดังนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดทั้ง 10 ท่าน เป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  และประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  

เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  วาระที่  
2  ขั้นแปรญัตติ  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดจะแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. 2563 หรือไม่   
-หากไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ท่านใดแปรญัตติฯ ผมขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 เดิมไว้  

ที่ประชุม   -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์    
มติ  เห็นชอบ         10     เสียง 

   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  ควบคามการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2563 วาระท่ี 3  ขั้นให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป  เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ.  2563  วาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ  ให้เลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบฯ  ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ใน
การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  โปรดยกมือ 

 
/-ก่อนลงมติได้ให้มีการ................... 
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 -ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม  ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน  11  คน  จากจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  11  คน  ถือว่า
ครบองค์ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  
เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 

  มติ  เห็นชอบ    10     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

       3.3  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  การควบคุม
กิจการตลาด  พ.ศ. 2563   

ประธานสภาฯ -ก่อนที่จะมีการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563  ประธานสภาฯ  หารือที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลตลาด ว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  
การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563  เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายเพ็ชร  แชจอหอ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
 กระผม นายเพ็ชร แชจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มี        

การพิจารณาตามวาระที่  3.3  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ตลาด  เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  2563  เป็นสามวาระรวดเดียว 

 ผู้รับรอง  1.นางสาวน้ าอ้อย แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 
      2.นายชื่น  ทือเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด จะเสนอวาระการพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนอีก 
 หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว  ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมในการก าหนด

วาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง ควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563 เป็นสามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด  
พ.ศ. 2563  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  การ
ควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  2563  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลกัการ  

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลตลาดชี้แจง 
 

/นายกเทศมนตรี................... 
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นายกเทศมตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  การควบคุม
กิจการตลาด  พ.ศ.  2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 เพ่ือให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด  โดยที่เป็นการสมควรให้มี
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการตลาด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
60  มาตรา 61  มาตรา 62 มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  ประกอบกับ มาตรา 
35 มาตรา 37 มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา  63  และ
มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลตลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมกิจการตลาดภายในเขตเทศบาล
ต าบลตลาด  จึงตราเทศบัญญัตินี้  

  (รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  การควบคุม
กิจการตลาด  พ.ศ.  2563  ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดทุก
ท่านที่แนบมาพร้อมนี้) 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดประสงคจ์ะอธิปรายหรือไม่ เรียนเชิญ 
 หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
 แห่งนี้  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง  
 การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลตลาด หรือไม่ 
มติที่ประชุมฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง       

การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  2563 
  มติ  รับหลักการ    10     เสียง 
   ไมร่ับหลักการ - เสียง 

 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง การควบคุมกิจการ
ตลาด  พ.ศ.   2563  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง     
การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

 

/ในการพิจารณา.................. 
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ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น      
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ดังนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดทั้ง 10 ท่าน เป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  และประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

ทีป่ระชุม    -รับทราบ 

ประธานสภาฯ -ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   
มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดจะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  หรือไม่   
-หากไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ท่านใดแปรญัตติฯ ผมขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบให้คงร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง การควบคุมกิจการ
ตลาด  พ.ศ.  2563  เดิมไว ้ 

ที่ประชุม   -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์    
มติ   เห็นชอบ        10     เสียง 

   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง การควบคุมกิจการ
ตลาด  พ.ศ. 2563  วาระท่ี 3  ขั้นให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป  เป็นการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง การควบคุม
กิจการตลาด  พ.ศ. 2563   วาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ  ให้เลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบฯ  ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ใน
การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.  
2563  โปรดยกมือ 

  
/ก่อนลงมติ.................. 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตลาด  
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2563 

  มติ  เห็นชอบ        10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

  3.4 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป  วาระท่ี  3.4  การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ก่อนที่จะมีการพิจารณาให้เลขานุการสภาฯ  
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561   
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลตลาดชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบล
ตลาด  ขอเสนอญัตติการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม รายงานยอดเงินสะสมที่น ามาใช้คงเหลือ  ณ  วันที่  18 พฤศจิกายน  
2563  ดังนี้ 

/แบบรายละเอียด.................... 
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แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เทศบาลต าบลตลาด อ าเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน 2563 
 

เงินสะสม  ณ  1  ตุลาคม  2563   55,727,141,26 
รับ เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,900.00  
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 3,070,000.00  
 ลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,754.56 3,074,654.56 
   58,801,79582 
หัก เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,900.00  
 เงินฝากกองทุน ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 5,490,717.80  
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4,000,000.00  
 ลูกหนี้ภาษีป้าย 35,698.00  
 ลูกหนี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 21,149.25  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 800.00 9,550,265.05 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัตเิงินสะสมแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 -โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 705,000  
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านกระฉอด ฯ 1,070,000.00  
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนทัพม้า 10 หมู่  3ฯ 418,000.00  
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 5 บ้านกระฉอด ฯ 574,000.00 2,767,000.00 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัตเิงินสะสมแล้วยังไมด่ าเนินการ 
 -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังบ้านเตมิสุข ฯ 52,600.00  
 -โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้าน

โพธิ์ฯ 
638,700.00 691,300.00 

คงเหลือเงินสะสมก่อนหกัส ารองค่าใช้จ่าย  45,793,230.77 
หัก -ส ารองงบบุคลากร ประมาณ 6 เดือน (1,100,000*6 เดือน) 6,600,000.00  
 -ส ารองจ่ายประจ าท่ีต้องให้ประชาชนล่าช้างประมาณ 3 เดือน 

(900,000*3 เดือน) 
2,700,000.00  

 -กรณีสาธารณภัย  
(45,793,230.77-6,000,000-2,700,000)*10% 

3,649,323.08 12,949,323.08 

คงเหลือเงินสะสมที่จะน าไปบรหิารได้  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  2563 32,843,907.69 
 
 
 
 
 
 
 

/โดยมีหลักการและเหตุผล................ 
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โดยมีหลักการและเหตุผลในการประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่เทศบาลต าบลตลาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลต าบลตลาดมีรายได้จากการ
เก็บเอง และจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนจ ากัด แต่เนื่องจาก
เทศบาลฯ มีภารกิจหน้าที่ จะต้องด าเนินการหลายด้าน จึงไม่สามารถด าเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นโครงการที่จ าเป็น และมี
ความส าคัญเพ่ือช่วยพัฒนา และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับจ านวนเงินสะสมที่มีอยู่เมื่อน ามาพิจารณาตาม
ระเบียบ/กฎหมายแล้ว เทศบาลฯมีเงินสะสมเพียงพอ และสามารถด าเนิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ จ านวนทั้ งสิ้น 14 โครงการ รวมเป็นเงิน  
7,292,862 บาท  

เหตุผล 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลตลาด  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก
ภาคส่วน  และเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เทศบาลต าบล
ตลาด จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่า 2 และ 3 ชุมชนวัดโคก
ตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 273 ม.หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,092 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 
แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 1 เป็นจ านวนเงิน 601,605 บาท         (-หกแสน
หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน-) 

 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยเดือนฉาย 4 ชุมชนวดัโคก 
ตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 
แก้ไข ฉบับที ่8  หน้าที่ 1 ข้อ 2 เป็นจ านวนเงิน 208,070 บาท        (-สองแสน
แปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน-)  
 

/3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยโบราณ………….. 
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 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยโบราณ 1/1 ชุมชนประชา- 
สามัคคี  บ้ านบุ  หมู่   2 ขนาดกว้าง 3.5 ม . ยาว  55 ม . หนา 0.15 ม .
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 3 เป็น
จ านวนเงิน 102,533 บาท (-หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-) 

    4  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยประชา-
สามัคคี 4 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ 2 ท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1  ม.จ านวน 99 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.5x1.5x2 ม.จ านวน 7 
บ่อ.พร้อมฝาตระแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก 107 ม.และเท
คอนกรีตหลังท่อ  กว้าง 1.90 ม.หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.
2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 33 ข้อ 40 เป็น
จ านวนเงิน 675,289 บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาท
ถ้วน-)  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชารัฐ 13 ชุมชนประชารัฐ
บ้านบุ หมู่  2 ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 106 ม.หนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ตลาด พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 34 ข้อ 
42 เป็นจ านวนเงิน 280,189 บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท
ถ้วน-)  
  6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 12/1  
ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.หนา
0.15 ม. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 2 ข้อ 7 เป็นจ านวนเงิน  498,220 บาท    
(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 
 7  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 8 ชุมชน
ราษฏร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3  ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม.  
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด  พ.ศ.2561-2565 
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 42 ข้อ 68 เป็นจ านวนเงิน 33,967 
บาท (-สามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-) 
 
 

/8   โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติ…………………….. 
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8   โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนพีแก้ว ชุมชน 
กระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ 5 – บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
1,115 ม . ห น า  0.04 ม . พ้ื นที่ ผิ ว จ ราจร ไม่ น้ อยกว่ า  4,460 ตร .ม . 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ข้อ 10   
เป็นจ านวน  เงิน 1,298,644 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่
สิบสี่บาทถ้วน-)  

9  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี 9  
ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่  3 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 180 ม.
หนา 0.04 ม. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด  
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ฉบับที ่8 หน้าที่ 3 ข้อ 9  เป็นจ านวนเงิน 209,646 
บาท (-สองแสนเก้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน-)  

10  โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์
ประสงค์ หมู่  6 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 
1x1x1.4 ม. จ านวน 42 บ่อ  พร้อมฝาตระแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวม
บ่อพัก  420 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 
หน้าที่ 2 ข้อ 6 เป็นจ านวนเงิน 1,343,871 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสาม
พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 5 ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่  7 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แก้ไขครั้งที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 4 เป็นจ านวนเงิน 176,213 บาท    (-หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน-)  

 12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ซอยเหมือนฝันไปบ้าน    
นางปรานี  ชุมชนก้าวไกลพัฒนา บ้ านหนองตะคลอง หมู่  7 ท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 270 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด กว้าง 1 
เมตร  ยาว 1 เมตร ลึก  1.4 เมตร จ านวน 30 บ่อ ฝาตระแกรงเหล็กหล่อ  
รวมความยาว 300 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  
ฉบับที่  8 หน้าที่ 3 ข้อ 8 เป็นจ านวนเงิน 911,480 บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  

 
/13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ………………. 
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13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยประชารัฐ 8 ชุมชนปู่ตาพัฒนา 

บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนที่  โดยใช้วัสดุพื้นทางเดินมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 
แก้ไข  ฉบับที่ 8  หน้า  2  ข้อ  5  เป็นจ านวนเงิน 566,185 บาท  (-ห้าแสนหก
หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-)  

14  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ริมถนน
ประชารัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอรังสูง บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม.จ านวน 113 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1x1x1.4 ม. จ านวน 
13 บ่อ  ฝาตระแกรงเหล็กหล่อ รวมความยาว  126 ม. รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด 
พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ข้อ 11 เป็นจ านวนเงิน 
386,950 บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันเการ้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  

เพ่ือให้การบริหารจัดการ ด้านบริการชุมชนและสังคม  ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์  ความเดือนร้อนของประชาชน เทศบาลต าบลตลาด จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นจ านวน  
7,292,862.00  บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสอง
บาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลตลาดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  
14  รายการ และจะขอมติที่ละรายการ  ตามล าดับที่ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลตลาด  ได้แถลงดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่า 2 และ 3 ชุมชนวัดโคก
ตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 273 ม.หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,092 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 
แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 1 เป็นจ านวนเงิน 601,605 บาท         (-หกแสน
หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน-) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 
 

/-ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม  ……………… 
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 -ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม  ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน  11  คน  จากจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  11  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยเดือนฉาย 4 ชุมชนวดัโคก 

ตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 
แก้ไข ฉบับที ่8  หน้าที่ 1 ข้อ 2 เป็นจ านวนเงิน 208,070 บาท        (-สองแสน
แปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม    
ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  ขอสอบถาม 
 กองช่าง เกี่ยวกับวิธีคิดงบประมาณเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ถนน คสล. ท าไม 
ราคาต่อเมตรจึงไม่เท่ากัน เช่น โครงการที่ 1 ราคาเมตรละ 550.92 บาท    
และโครงการที่   2 ราคาเมตรละ 540.44  บาท  ทั้ งที่ เป็นถนน คสล. 
เหมือนกัน  จึงขอให้อธิบายให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด ได้ทราบ 

น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน นางสาว
ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตามที่ท่าน ร.ต.พิณ  
เงินโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด ได้สอบถามนั้น  ความแปรผัน
ของราคาต่อเมตรของงานก่อสร้าง ถนน คสล. นั้น  ขึ้นอยู่กับความกว้างของ
ถนน ราคาต่อเมตรจึงไม่เท่ากันในแต่ละโครงการ  เช่น   โครงการที่ 1 ราคา
เมตรละ 550.92 บาท ความกว้าง  4  เมตร  และโครงการที่  2 ราคาเมตร
ละ 540.44  บาท   ความกว้าง  3.50  เมตร   

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม นายธนกฤต  
เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับท่าน 
ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาล  ซึ่งกระผมก็สงสัยเกี่ยวกับการ
ค านวณราคาค่าปรับเกลี่ยพ้ืนทางโครงการที่  1  กับโครงการที่  2 ต่อตร.ม.  ทีมี่
ค่างานต่อหน่วยไม่เท่ากัน โดยโครงการที่ 1 ราคาต่อหน่วย  10.23 บาท ต่อ 
ตร.ม. ส่วนโครงการที่  2  ราคาต่อหน่วย  1.64 บาท ต่อตร.ม. 

 
/น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย…์………….. 
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น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย-์เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน นางสาว
ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง การคิดราคาต่อ
ตารางเมตรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ท า โครงการที่ 1 ราคา 10.23 บาท 
ต่อตร.ม. นั้น การท างานจะต้องขุดรื้อพ้ืนทางเดิมแล้วท าบดทับแน่น ส่วน
โครงการที่  2  เป็นเพียงการปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิมให้เรียบขึ้น จึงมีราคาต่อ
หน่วยเท่ากับ  1.64 บาท ต่อตร.ม. 

นายมนัส ดอกบุญนาค เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   
นายมนัส ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  เขต 2   อยากทราบ
ว่าท าไมเขียนแบบก่อสร้างแต่ละโครงการจึงไม่มีไหล่ทางเลย ถนนแคบ  เวลารถ
สวนกันล าบากมาก อยากทราบเหตุผล 

น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย-์เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน นางสาว
ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน
ส่วนใหญ่ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจะมีไหล่ทาง ซึ่งจะปรากฏในแบบ
ก่อสร้างอยู่แล้ว  โครงการที่มีไหล่ทาง คือ  โครงการที่  1, 2, 5, 6, 11     แต่
บางโครงการไม่มีไหล่ทางเพราะก่อสร้างถนนเต็มพ้ืนที่แล้ว   

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยโบราณ 1/1 ชุมชนประชา- 
สามัคคี  บ้ านบุ  หมู่   2 ขนาดกว้าง 3.5 ม . ยาว  55 ม . หนา 0.15 ม .
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 3 เป็น
จ านวนเงิน 102,533 บาท (-หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน-) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

/ประธานสภาฯ…………………. 
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ประธานสภาฯ   4  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยประชา-

สามัคคี 4 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ 2 ท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1  ม.จ านวน 99 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.5x1.5x2 ม.จ านวน 7 
บ่อ.พร้อมฝาตระแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก 107 ม.และเท
คอนกรีตหลังท่อ  กว้าง 1.90 ม.หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.
2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 หน้าที่ 33 ข้อ 40 เป็น
จ านวนเงิน 675,289 บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาท
ถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชารัฐ 13 ชุมชนประชารัฐ

บ้านบุ หมู่  2 ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 106 ม.หนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ตลาด พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 34 ข้อ 
42 เป็นจ านวนเงิน 280,189 บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท
ถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ    6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 12/1  

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.หนา
0.15 ม. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 2 ข้อ 7 เป็นจ านวนเงิน  498,220 บาท    
(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ 

/ นายมนัส ดอกบุญนาค…………… 
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นายมนัส ดอกบุญนาค -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   
นายมนัส ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 อยากทราบว่า 
ท าไมต้องตั้งงบประมาณสี่แสนเก้า ท าไมไม่ตั้งงบประมาณให้เกินห้าแสนบาท 
ซึ่งการตั้งงบประมาณแบบนี้อาจจะท าให้ช่างผู้ควบคุมงานท างานล าบาก จึง
อยากทราบเหตุผลของการตั้งงบประมาณ 

นายสุขุม  ขยันงาน  -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม    
นายสุขุม  ขยันงาน  ผู้อ านวยการกองช่าง   การตั้งงบประมาณเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตลาด  ซึ่งก าหนดขนาดกว้าง
ถนน 3 ม. ยาว 300 ม.หนา0.15 ม. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตรม. คิด
ค านวณงบประมาณ ได้ 498,220 บาท    (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน-)  และท่ีไม่ด าเนินการก่อสร้างถนนทั้งเส้น เพราะพ้ืนที่บางส่วนยังไม่มี
เอกสารสิทธิ์เป็นทางสาธารณะประโยชน์   

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม    
ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด    ในสองวันที่ผ่านมา
กระผมได้ลงพ้ืนที่ ถนนเส้นนี้แคบ ประชาชนสัญจรล าบาก  ซึ่งตอนส ารวจ
โครงการนี้เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดว่าน่าจะสามารถท าถนนกว้างได้  4 
เมตร  แต่เมื่อกองช่างวัดส ารวจสามารถก่อสร้างได้เพียง  3  เมตร  และการ
ส ารวจครั้งนั้นก็ไม่สุดถนน  น่าจะขาดประมาณ  100 กว่าเมตร  ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณคงเป็นโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  7  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 8 ชุมชน

ราษฏร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3  ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม.  
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด  พ.ศ.2561-2565 
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 42 ข้อ 68 เป็นจ านวนเงิน 33,967 
บาท (-สามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
 

/มติที่ประชุม………………. 
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มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   8    โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนพีแก้ว ชุมชน 

กระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ 5 – บ้านตลาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
1,115 ม . ห น า  0.04 ม . พ้ื นที่ ผิ ว จ ราจร ไม่ น้ อยกว่ า  4,460 ตร .ม . 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ข้อ 10   
เป็นจ านวน  เงิน 1,298,644 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่
สิบสี่บาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  

นายชาญ  พวงโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   
นายชาญ  พวงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด เขต 2 ขอสอบถาม    
ผู้อ านวยการกองช่าง ว่าโครงการนี้เริ่มที่สามแยกก่อนถึงบ้านส าราญ พวงโพธิ์  
หรือไม่ 

นายสุขุม  ขยันงาน เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   
นายสุขุม  ขยันงาน  ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการนี้เริ่มบริเวณใกล้ๆ บ้านพ่อ
ของนายอัคกร  สิมมา  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   9  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี 9  

ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่  3 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 180 ม.หนา 
0.04 ม. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด  พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ข้อ 9  เป็นจ านวนเงิน 209,646 บาท   
(-สองแสนเก้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 

/มติที่ประชุม………………… 
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มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   10  โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์

ประสงค์ หมู่  6 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 
1x1x1.4 ม. จ านวน 42 บ่อ  พร้อมฝาตระแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวม
บ่อพัก  420 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที ่8 
หน้าที่ 2 ข้อ 6 เป็นจ านวนเงนิ 1,343,871 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสาม
พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 5 ชุมชน

ร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่   7 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 ฉบับ
แก้ไขครั้งที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 4 เป็นจ านวนเงิน 176,213 บาท    (-หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน-) 
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ    12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ซอยเหมือนฝันไปบ้าน     

นางปรานี  ชุมชนก้าวไกลพัฒนา บ้ านหนองตะคลอง หมู่  7 ท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 270 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด กว้าง 1 
เมตร  ยาว 1 เมตร ลึก  1.4 เมตร จ านวน 30 บ่อ ฝาตระแกรงเหล็กหล่อ     
รวมความยาว 300 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  
ฉบับที่  8 หน้าที่ 3  ข้อ 8 เป็นจ านวนเงิน 911,480 บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  

/-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ………………. 
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-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยประชารัฐ 8 ชุมชนปู่ตา 

พัฒนา บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนที่  โดยใช้วัสดุพื้นทางเดินมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล
ตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ.2561-
2565 แก้ไข  ฉบับที่   1  หน้า  2  ข้อ  5  เป็นจ านวนเงิน 566,185 บาท (-ห้า
แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ   14  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ริมถนน

ประชารัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอรังสูง บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม.จ านวน 113 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1x1x1.4 ม. จ านวน 
13 บ่อ  ฝาตระแกรงเหล็กหล่อ รวมความยาว  126 ม. รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลตลาดก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาด 
พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ข้อ 11 เป็นจ านวนเงิน 
386,950 บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันเการ้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ  

นายมนัส ดอกบุญนาค เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม    
นายมนัส ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  เขต 2  ขอสอบถามว่า
โครงการนี้ถ้าก่อสร้างแล้วน้ าจะไหลหรือไม่ เพราะถนนเส้นหนึ่งต่ าอีกเส้นหนึ่งสูง  

นายสุขุม  ขยันงาน เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   
นายสุขุม  ขยันงาน  ผู้อ านวยการกองช่าง  บริเวณก่อสร้างของโครงการนี้เป็น
อีกฝั่งหนึ่งของถนน ไม่ใช่ถนนตามท่านมนัส ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลตลาด  เขต 2  กล่าว  

/ประธานสภาฯ………….. 
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ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอภิปรายแล้ว  ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
     มต ิ เห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ   

ก่อนอ่ืนขอประชาสัมพันธ์งานกีฬาชมรมผู้สูงอายุ  ในวันที่   22  
ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ  วัดบ ารุงธรรม  ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลตลาดทุกท่านร่วมงานดังกล่าว  

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่  เรียนเชิญ 
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายธนกฤต  

เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  เขต 2  กระผมมีข้อเสนอแนะน า
เรียนผ่านท่านประธานสภาฯ  ถึงคณะผู้บริหาร และกองช่าง เกี่ยวกับตะแกรง
บริเวณหน้าตลาด และหน้าบ้านท่านประธานสภาฯ ช ารุด ขอให้เทศบาลฯ  ช่วย
ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม    
ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  ข้อเสนอแนะน าเรียน
ผ่านท่านประธานสภาฯ  ถึงคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

1. รถเก็บขยะของกองสาธารณาสุขฯ  เมื่อไรจะได้ 
2.ถนนสายบ้านลองตองตรงบริเวณหน้าร้านนวดแผนโบราณ เป็นหลุม

เป็นบ่อ ควรด าเนินการแก้ไข 
3.ฝาตะแกรงท่อระบายน้ าสายบ้านบุ-ลองตอง ต่ ากว่าถนนหลายจุด

อยากให้เทศบาลด าเนินการยกให้สูงขึ้นเท่าถนน 
4.กองดิน, เศษหิน เศษปูนที่บริเวณสวนป่า  หมู่ที่ 7  มีจ านวนเยอะ

มาก  อยากให้เทศบาลด าเนินการเก็บกวาดให้เรียบร้อย 
5.ท่อจ านวน 2 ท่อนที่น าไปวางไว้ข้างถนนเพ่ือต่อเชื่อมกับท่อเติม  

อยากให้เทศบาลด าเนินการให้เรียบร้อย   

ประธานสภาฯ  -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
ขอชี้แจงเกี่ยวกับ 
   1. รถเก็บขยะของกองสาธารณาสุขฯ   จะมีการส่งมอบงานวันที่   1  
ธันวาคม 2563 ตามสัญญาก าหนด 

/   2.ถนนสายบ้านบุ-ลองตอง.................. 
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    2.ถนนสายบ้านบุ-ลองตองต่อจากเดิม ทาง อบจ. นครราชสีมาได้จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว จ านวน  เก้าล้านแปดแสนกว่าบาท  จะเริ่ม
ด าเนินการเร็ว ๆ  นี้ 
   3.ฝาตะแกรงท่อระบายน้ าสายบ้านบุ -ลองตอง ได้ประสานไปที่  อบจ. 
นครราชสีมา แล้ว ซึ่งได้รับค าตอบว่า ถ้าเทศบาลจะด าเนินการอะไรต้องรออีก
ประมาณ 3  เดือน เพราะถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างประกันสัญญา ส่วนตรงไหนที่
อยู่นอกเขตทางเทศบาลก าลังด าเนินการแก้ไขอยู่ 
    4. เศษหินเศษปูนที่บริเวณสวนป่า  หมู่ที่ 7  จะได้กองช่างเร่งด าเนินการ  

        5.ท่อจ านวน 2 ท่อน จะก าชับให้กองช่างเร่งด าเนินการต่อไป 
นายมนัส ดอกบุญนาค -เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม   

นายมนัส ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาด  เขต 2  ขอสอบถาม
เกี่ยวกับรถขนดินของบ้านกระฉอด  ว่าได้ขออนุญาตเทศบาลต าบลตลาดหรือไม่  
ถนนที่แตกร้าวช ารุด มีมาตรการแก้ไขอย่างไร 

ประธานสภาฯ  -เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตลาดทุกท่าน  กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
รถขนดินได้ขออนุญาตแล้ว ส่วนถนนที่ช ารุดได้ติดต่อให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซมแล้ว 

นางวารี  อ่อนตา  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ตลาดทุกท่าน  ดิฉัน นางวารี  อ่อนตา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุพัฒนา  หมู่ที่  8  
ฝากน าเรียนท่านนายกเทศมตรีต าบลตลาด  

1. ตะแกรงปิดท่อระบายน้ าสายบ้านบุ -ลองตอง ต่ ากว่าถนนท าให้
ประชาชนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ให้เทศบาลเร่งด าเนินการแก้ไข 

2. โครงการคัดแยกขยะของเทศบาลเป็นโครงการที่ดีมาก  แต่จะมี
ปัญหาเกี่ยวกับขยะเปียก ซึ่งบางบ้านไม่สามารถก าจัดขยะเปียกได้ อยากให้
เทศบาลเก็บขยะเปียกมาก าจัดให้ 

3. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสายบ้านบุ-     บ้าน
นายชัยชนะ  ทราบว่าต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ก่อน ถึง
จะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จึงขอให้เทศบาลต าบลด าเนินการเร่งด่วนด้วย 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด  

 

ปิดการประชุม  เวลา  12.30  น. 
 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายประกอบ  ปานสันเทียะ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลตลาด 

/คณะกรรมการตรวจรายงาน…………… 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด สมัยสามญั สมยัที่  4  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่   ประจ าปี  2563 เมื่อวันจันทร์ที่  30  
พฤศจิกายน  2563   แล้วในคราวการประชุม  ครัง้ท่ี 3  เมื่อวันที่        ธันวาคม  2563 

 
 
              ธีรพงษ์  สูงกลาง                                           เพ็ชร  แชจอหอ 

(นายธีรพงษ์  สูงกลาง)    (นายเพ็ชร  แชจอหอ) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
                                   
                                  ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
                (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 สภาเทศบาลต าบลตลาด  ได้มีประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลตลาด  สมัย..............................  สมัยที่ ...............  ครั้งที่ ........... ประจ าปี........................  
เมื่อวันที่.................................................. 
 
                                                       สนอง  ไขโพธิ์ 

(นายสนอง  ไขโพธิ์) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลตลาด 
 
 
 
 
 

 
 


