
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันศุกร์ท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา ลา 
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภา อบต.สะเอียบ  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง   อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม ลา 
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง  
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข ลา 
5 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
6 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
7 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
8 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
9 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ

การ 
ทัศนีย์ นาระเดช  



10 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
11 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

12 นางตุลารัตน์  แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์  แสงมณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ท่ี 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ  ลา    
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภา อบต.สะเอียบ  ลา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ  ลา   
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ    
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต.  ลา 
5  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
6  นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
        7 นางอาริศราพรด์ิ... 
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7  นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
8  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
9  นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
10  นางละอองดาว  ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
11  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12  นางตุลารัตน์  แสงมณี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯท าหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  วันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
-ขอแก้ไขหน้าท่ี 12 หัวข้อ 6.4 
ข้อความเดิม-แก้ไขรายการหมู่ 9 จากบ้านนายนิน เป็นบ้านนายมิล และงานฝาปิดท่อ งบประมาณ 55,000 

บาท แก้จากบ้านนายหรั่ง เป็นบ้านนายสมศักดิ ์หม้อดี  
-ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงใหม่เป็น จากบ้านนายบุญเสริฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์ แก้จากบ้านนายหรั่ง 

เป็นบ้านนายสัมพันธ์  หม้อดี 
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
-ข้อความเดิม หน้า 12 ข้อ 6.5 แจ้งโครงการส าคัญเร่งด่วน  
1. ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม ตอม่อขาด เหล็กค้ ายันคานขาด ขอช่วยเร่งแก้ไขด่วนด้วย 
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงใหม่เป็น  
-1. ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม เหล็กค้ ายันขาด 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านภัยแล้ง           
และโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
        นางสาวสุภาวดี... 
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นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน       
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสั งคม
หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน               
ของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3.  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนับเป็นอันพับไปท้ังนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ
ในระยะยาว 
--ขอยกเลิกโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เม่ือคร้ังสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี 2563 รายการดังต่อไปนี้ 
1.  โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน (ฝายของกรมทรัพย์) หมู่ที่ 2  บ้านนาฝาย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่        
ถมกรวดคละ ปริมาตร 130 ลบ.ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร และท าคาน คสล.
ท้ายฝาย งบประมาณ 83,000 บาท 
2.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจร(คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย
บุญเสริฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์ ) กว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
99 ตร.ม. งบประมาณ 94,000 บาท  
3.  โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย
สัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนายหรั่ง โดยวางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตท าฝาปิดรางระบายน้ า กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 
27.00 เมตร งบประมาณ 55,000 บาท  
4. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแม่สะก๋ึน หมู่ที่ 9  บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่             
ดาดคอนกรีตพนังฝายน้ าล้น พื้นท่ี 60 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร และซ่อมแซมคานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว 4.00 เมตร
งบประมาณ 63,000 บาท 
5.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งหางเหี้ย หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 162.00 เมตร งบประมาณ 256,000 บาท  
6.  โครงการซ่อมแซมท้ายฝายน้ าล้นห้วยล าห้วยแม่ปุ๊ หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เสริม
คานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว 20.50 เมตร จ านวน 2 ช่วง และดาดคอนกรีตพื้นท่ีท้ายฝาย  ยาว 20.50 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 183,000 บาท 

รวมจ านวนเงินจ่ายขาดสะสมทั้งสิ้น   734,000 บาท 
 
-และขอจ่ายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์ 
ท่ี 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 รายการดังต่อไปนี้ 
 
 
 
        1.โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน... 
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1.  โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน (ฝายของกรมทรัพย์) หมู่ที่ 2  บ้านนาฝาย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่        
ถมกรวดคละ ปริมาตร 130 ลบ.ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร และท าคาน คสล.     
ท้ายฝาย งบประมาณ 83,000 บาท 
2.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจร(คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย
บุญเสริฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์ ) กว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
99 ตร.ม. งบประมาณ 94,000 บาท  
3.  โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย
สัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนายหรั่ง โดยวางแผ่นพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตท าฝาปิดรางระบายน้ า กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 
27.00 เมตร งบประมาณ 55,000 บาท  
4. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแม่สะก๋ึน หมู่ที่ 9  บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่             
ดาดคอนกรีตพนังฝายน้ าล้น พื้นท่ี 60 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร และซ่อมแซมคานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว 4.00 เมตร
งบประมาณ 63,000 บาท 
5.  โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายมไปบ้านแม่พร้าว สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน เทคอนกรีตรัดเสาตอม่อเดิม เสริมเหล็กเสา H-BREM และเสริมเหล็กค้ ายัน  H-BREM
งบประมาณ 237,000 บาท 
6.  โครงการซ่อมแซมท้ายฝายน้ าล้นห้วยล าห้วยแม่ปุ๊ หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เสริม
คานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว 20.50 เมตร จ านวน 2 ช่วง และดาดคอนกรีตพื้นท่ีท้ายฝาย ยาว 20.50 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 183,000 บาท 

รวมจ านวนเงินจ่ายขาดสะสมทั้งสิ้น   715,000 บาท 
แจ้งโครงการเพิ่มเติมและเร่งด่วน 
1. โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายมเข้าบ้านแม่พร้าว หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง      

จังหวัดแพร่ เทคอนกรีตรัดเสาตอม่อเดิม เสริมเหล็กเสา H-BREM และเสริมเหล็กค้ ายัน H-BREM งบประมาณ 237,000 
บาท  
ท่ีประชุม   -รับทราบและเห็นชอบด้วยเสียง  19 เสียง 
 
   4.2  พิจารณาขอและอนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ...(พิจารณา 3 วาระรวด) 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามท่ีองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลสะเอียบได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการ   ตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... เพื่อใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้แสดงไว้ตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ร่าง 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ พ.ศ.  ... 

หลักการ 
เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ       
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
        เหตุผล... 
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เหตุผล 

ด้วยปัจจุบันน้ าบริโภคจากตู้น้ าด่ืม ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ จึงได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ าบริโภคจากตู้น้ าเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับท่ี 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ าบริ โภคจากตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 61) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 135)        
พ.ศ. 2534 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 2) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีได้มีค าแนะน า  
เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. 2553 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เห็นเป็นการจ าเป็นท่ีต้องออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ า
หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภค  เพราะกิจการน้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นสินค้า    
ท่ีควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับท่ี 31 (พ.ศ.2553)  อีกท้ังกิจการน้ าด่ืมหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง กิจการ    
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึงเห็นควรตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับภายในพื้นท่ีต าบลสะเอียบต่อไป 

ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอด
เหรียญอัตโนมัติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 4 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536)       
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและนายอ าเภอสอง จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ า      
หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้ังแต่วันได้ประกาศ
ไว้ โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 
ให้ใช้บัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ ออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 5 ในข้อบัญญัติ 
“ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข       
ให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลสะเอียบ 
 
        “กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ... 
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“กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานท่ีท่ีท าการผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการ
จ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานท่ีผลิตน้ า 
ข้อ 6 ให้กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีระบุไว้ใน ข้อ 6 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ในลักษณะท่ีเป็น
การค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะท่ีก าหนดไว้    
ในหมวด 2 แห่งข้อบัญญัตินี้ 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยเฉพาะ       
ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 แห่ง
ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 

 
ข้อ 8 การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยว
ด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. ในสถานท่ีต้ังตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในท่ีท่ีจะไม่ท าให้น้ าด่ืมเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายและต้องไม่อยู่ในท่ี

หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากท่ีมีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ าเสียและแหล่งขยะมูลฝอย และต้องเป็นสถานท่ี
ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะน าโรค ท้ังนี้ บริเวณพื้นท่ีต้ัง ตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ โดยการติดต้ังตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร และ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมี
ความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะบรรจุน้ า 

2. คุณลักษณะตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องท าจากวัสดุท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึมรวมท้ังสามารถท าความสะอาดและเคล่ือนย้ายได้
ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้ าและส่วนท่ีสัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุท่ีใช้กับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายน้ าต้องสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

 นอกจากนี้  ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะน า ค าเตือน และรหัสประจ าตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติแต่ละตู้               
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบประกาศ
ก าหนด 

3. แหล่งน้ าท่ีน ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ าประปา น้ าจากบ่อบาดาล ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการผลิตน้ าเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ีผลิตให้มีคุณภาพดี          
ท้ังนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน้ า เพื่อให้ได้น้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

4. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และมีการเก็บตัวอย่าง
น้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือน  

5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ต้องมีการท าความสะอาดสถานท่ีและบริเวณท่ีต้ังของตู้น้ าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติเป็นประจ า มีการท าความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ าและหัวจ่ายน้ าเป็นประจ า  รวมท้ังล้างท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าภายในตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ตลอดจน ล้างท าความสะอาดและ
เปล่ียนวัสดุกรองตามระยะเวลาตามข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดหรือก่อนหน้านั้น หากพบผลการตรวจผิดปกติ
เกินมาตรฐาน 

 
 

6.การบันทึกและการรายงานต้องจัดท าระบบ... 
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6. การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดท าระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบันทึกการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและการดูแลบ ารุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ มีการรวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐานหรือ
ปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ ท้ายข้อบัญญั ตินี้  พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ                 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 11 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น ท้ังหมดและแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต           
ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต       
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติท่ีออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบเท่านั้น 

ข้อ 13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่ นค าขอพร้อมกับ           
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  และ เงื่อนไข           
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 14 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ท้าย
บัญญัตินี้ ได้วันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก   
การด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ ง               
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน  

ข้อ 15 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
       ข้อ16ผู้ได้รับอนุญาต... 
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ข้อ 16 ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
ข้อ 17 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ   

ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี

แห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
2. ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมท่ี

เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
ข้อ 18 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ ประกอบ
กิจการดังกล่าว แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้ามีการประกอบกิจการ         
จะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการช่ัวคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไขหรือปรับปรุง       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด 2 แห่ง ข้อบัญญัตินี้ 
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังไว้ตามสมควร         
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีท่ีมีค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้ง             
ให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าส่ังนั้นไว้      
ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าส่ัง
แล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึงหรือวันปิดค าส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ 19 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกหรือมีการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 1550 กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 หรือข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป โดยไม่ชักช้า 
ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควร
ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่า
ฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้
พนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 20 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้    
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 หรือข้อบัญญัตินี้  

 
 
       หรือเงื่อนไข... 
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หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้า
วัน 

ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
1. ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
2. ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 หรือข้อบัญญัตินี้         
หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน      
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 22 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ    
ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น
ได้ทราบค าส่ังแล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ
อัตโนมัติท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ 24 อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากพนักงานท้องถิ่น      
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง  แก้ไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 
 หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 
ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ          

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน       
หรือท้ังจ า  ท้ังปรับ 

ข้อ 26 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ 7 วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ตามข้อ 8 มีความผิดมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ตามข้อ 16 หรือข้อ 17 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ 29 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 20 มีความผิดตามมาตรา 
84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลา
ท่ียังฝ่าฝืน 

 
 
      ข้อ30การเปรียบเทียบคดี... 
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ข้อ 30 การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535      

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
(บทเฉพาะกาล) 

ข้อ 31 ให้กิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติท่ีมีอยู่หรือจัดต้ังกิจการขึ้นก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 9 และข้อ 10 แห่งข้อบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... 
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้ละ 200 บาท จุดหนึ่งต้ังได้ไม่เกิน 5 ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการนี้
หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญั ตินี้  เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ า         
หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ด้วยจ านวน  19 เสียง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เป็นอันว่าสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติตามท่ีเสนอในท่ีนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ              
ต่อไปจะสอบถามมติว่าเห็นควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 3 วาระรวดเลยหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  -มีมติเห็นควรพิจารณา 3 วาระรวด 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในการพิจารณาในวาระท่ี 2 ให้ท่ีประชุมสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอให้ท่ีประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร 
ท่ีประชุม    -ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในวาระท่ี 2 ถ้าสมาชิกไม่อภิปรายแล้ว ต่อไปจะพิจารณาวาระท่ี 3 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาว่าจะตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบนี้หรือไม่อย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ผมขอมติท่ีประชุมว่าจะตราข้อบัญญัตินี้ 
บัดนี้คณะกรรมการจะสนับสนุนเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 
มติท่ีประชุม -มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ      
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จะน าร่างข้อบัญญัติสภาฯให้ความเห็นชอบต่อนายอ าเภอสองเพื่อขออนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  - 
 
 
        ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
  6.1 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-เคยมีปัญหาเปิดตู้มีตะไคร่น้ าเกิดขึ้นเต็มตู้ไปหมด มันจะต้องมีเวลาก าหนดการตรวจสอบของน้ า 
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
-การตรวจจะมีเดือนละ 1 ครั้ง เป็นชุดทดลองเล็ก ต้องผ่านสาธารณสุขจังหวัดออกใบรับรองผลให้เขาไป เวลาออกตรวจ
เจ้าของตู้ต้องอยู่ด้วยทุกครั้งให้ดูผลการตรวจร่วมด้วย เพื่อให้ทุกท่านพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้ 
-หลังจากสภาฯเห็นชอบ ประธานสภาฯท าหนังสือให้นายอ าเภอเห็นชอบ แล้วให้ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน/อ าเภอ          
จังหวัด ลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย 
  6.2  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
1. ขอผ่านสภาฯไปยังคณะผู้บริหาร งบของ อบจ.แพร่ ปากทางแม่พร้าวถึงผาอิง ให้ท าหนังสือจาก อบต.ไปทางหลวงชนบท 

ขอรับสนับสนุนงบประมาณขอยางมาไพร์ไว้ หินคลุ๊ก อบจ.มีแล้ว ยางไพร์โค๊ดไว้ก็อยู่ได้นานอีกหน่อย ได้ไม่ได้อย่างไร     
ขอน าเสนอไว้ในท่ีประชุม 

2. ขอผ่านสภาฯ เนื่องจากโรคระบาดสัตว์เล้ียงต่างๆ โปรดให้ความส าคัญด้วยไม่ได้ช่วยสนับสนุนยาอะไร เราได้เก็บภาษีเขา
แล้ว การช าแหละเนื้อต่างๆ ทาง อบต.ยังไม่มีบทบาทอะไรเลย มีความเงียบอยู่ ขอต้ังงบประมาณเผ่ือไว้ด้วย หมูหรือสุกร
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ขอน าเรียนไว้เผ่ือพิจารณาด้วย 

6.3  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-เรียนสอบถามมายังคณะผู้บริหาร ถนนขาด อุทกภัย น้ าท่วม จะซ่อมแซมตอนไหนท่ีแจ้งไว้ มันนานมาแล้ว 
จะเข้าหน้าฝนอีกรอบแล้ว อยากหารือในท่ีประชุมจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

-เมื่อครั้งวิสามัญ ได้น ามาพิจารณาวันนี้ ครั้งก่อนไม่ได้ด าเนินการ ช่วงนี้ระมัดระวังการสัญจรให้มาก คงจะได้รับความร่วมมือ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-ตอนเกิดเหตุก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วทุกครั้ง ให้ด าเนินการไปเลยช่วงท่ีเกิดเหตุอุทกภัย เหตุเกิดทันท่ีในช่วงนั้น ให้แต่ละท่ีท าไป
เลย ตอนเกิดเหตุขณะนั้น แต่ไม่รู้ว่าท่ีไหนหมู่ไหนท าไปบ้างแล้ว  
ตอนนี้มันเลยเวลามานานมาก มันเบิกจ่ายให้ไม่ได้ งบบรรเทาฯตอนนี้เหลือไม่มากนัก เราได้เลยเวลาสาธารณภัยช่วงนั้นมาแล้ว 
อยากท าความเข้าใจในท่ีประชุม หมู่ไหนเกิดเหตุสาธารณภัยเข้ามาขอให้แจ้งด่วนเลย  เราจะเข้าไปท าให้ จากงบกลางได้       
พอเวลามันล่วงเลยไป ไม่ได้อยู่ในขอบเขต มันท าให้ไม่ได้  ขอน าเรียนในท่ีประชุมทราบ 
นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-ก็อย่างท่ีเคยบอกไว้ ท าแล้วก็น้ าพัดพาไปอีก ท าแล้วก็เสียหายลงอีก ในท่ีประชุมบอกว่าให้รอก่อน เลยไม่ได้ท าอะไรต่อ 
นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-ท่อขาดของชาวบ้าน จะด าเนินการอย่างไรต่อไป ตอนนี้ 
นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-กองช่างได้ออกส ารวจหมดแล้ว อยู่ท่ีงบประมาณในการก่อสร้าง ช่วงเกิดเหตุอยู่ปลายปีงบประมาณ เราต้องใช้งบกลาง       
มันท าไม่ได้ไม่ทันในช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์นั้น และผู้รับเหมาต้องใช้ระยะเวลาหลายวันในการด าเนินการ ส่วนหมู่บ้านท่ีท าได้   
ก็ท าไป มันเป็นงานช้ินน้อย ผู้รับเหมาติดพันงาน ยอดเงิน 90,000 บาท ต้องย้ายรถแบคโฮหลายๆครั้ง เป็น 10 ๆ จุด      
เดือนกันยายนหมดเวลา วันท่ี 1 ตุลาคม ไม่สามารถใช้งบกลางได้ ต้องใช้งบประมาณปกติ เงินงบประมาณมันหมดต้องรอโอน
เงินงบประมาณก่อนด าเนินการ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-เงินสะสมนั้น ขอให้เดือดร้อนจริงๆ เร่งด่วนจริงๆ ท่ีรอไม่ได้เลย มันจะกระทบกับการบริหารเงินอื่นๆไปด้วย ขอน าเรียน         
ในท่ีประชุมรับทราบ 
 
        -จ่ายขาดสะสมในการประชุม... 
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-จ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งวิสามัญ บางโครงการจ่ายไม่ได้ ขอยกเลิกบางรายการนั้นไป  แล้วน ากลับมาเข้ารายงาน
แผนครั้งใหม่ และวันนี้จะขอช้ีแจงของรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ตามเอกสารข้อแก้ไข ข้อ 5 ให้ตัดออก ประชุมครั้งก่อนตัดออก การรายงานวิสามัญท่ียังไม่ได้ด าเนินการ เพราะไม่อยู่           
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการเพิ่มเติมและเร่งด่วน 
ปัญหาการค้ ายันรับน้ าหนัก น้ าหนักลงท่ีค้ ายัน คอนกรีตแผ่นเกรดเกิดการส่ันสะเทือน เกิ ดการแตกร้าวเป็นอย่างมาก         
เหลือแต่โครงสร้างเหล็ก ท าให้เกิดการทรุดตัว 2 ฐานตอม่อ  
รถบรรทุกไม่ให้ผ่านแล้ว ให้ปักป้ายว่าห้ามผ่าน เป็นสัญญาณเตือนไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)        สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร    ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                        เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 
                                  (ลงช่ือ)       ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                              (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)         สมบัติ  เสาวะระ       ประธานกรรมการ 
                                                  (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)         วิชัย  รักษาพล          กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)         ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร     กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)            พัฒน์  อยู่สุข          กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      


