
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คร้ังท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 ๑.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๒.  นางนิตยา  นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 ๓.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๔.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๕.  นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๖.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๗.  นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๘.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๙.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๐.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๑.  นายอุทิศ  แกวขาว  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  ผูไมมาประชุม 
 ๑.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๒.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 ๑.  นายดนัย  ต้ังเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๒.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๓.  นายสุพจน  ศริญญมาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๔.  นายพยุงพงษ พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๕.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๖.  นางเพียงฤดี ดีบุญมี ณ ชุมแพ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๗.  นางพชรพัชร  ราชนิล  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 ๘.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๙.  นางรวิวรรณ  มาลาศรี  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ รก. ผอ.กองคลัง 
 ๑๐. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 ๑๑.  พ.จ.ต.ไตรทศ  ภิรมยนาค  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๒.  นายสุวิชานนท  บุญประมวล  พนักงานจางทั่วไป 
เปดประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
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 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเชิญ
นายนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ ทานสท.ทองแถม สมนิยม และสท.พิศิฏฐ เรือนใหม ลาไมสามารถมารวมประชุมสภาเทศบาล

ในคร้ังน้ีได 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

-ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ๔.๑ วาระท่ี ๑ รับหลักการ 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ กอนที่จะไดแถลงหลักการและเหตุผล เร่ืองการเสนอญัตติเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิ

มาย เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ.๒๕๔๗ ผมจะขออนุญาตใหสภาแหงน้ีไดพิจารณารางเทศบัญญัติน้ีเปนสามวาระในคราว
เดียวกัน เน่ืองจากไมใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย แตเปนการแกไขเทศบัญญัตติเทศบาล
ตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมเพียงขอ
เดียว จึงขอใหประธานสภาไดขอมติที่ประชุมใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 

นายคณาจารยฯ ผมจะขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อขอมติจากที่ประชุมเพื่อใหพิจารณาเปนสามวาระรวด
เดียว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ เปนสามวาระ
รวดเดียว จํานวน ๙ เสียง 

 ๑) นายชุม  เผือกกลาง ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ   ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 ๔) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ   ๕) นางนิตยา นาบํารุง ๖) นายมงคล  เสาวภา 
 ๗) นางสมสุข  อยูสุข ๘) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา   ๙)นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี – 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดแถลงหลักการและเหตุผล 
นายดนัยฯ ขาพเจาขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๕๗ ดังน้ี 
บันทึก 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย 

เร่ือง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------- 
หลักการ 

 เพื่อแกไขและปรับปรุงหลักเกณฑการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาวการณในปจจุบัน และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย   

เหตุผล 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อใหการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต ใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เปนไปดวยความเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน และเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น ไดปฏิบัติการและควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะใหถูกตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว 
บทบัญญัติ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําโดยออกเปนขอกําหนด
ทองถิ่น จึงจําเปนตองตราเทศบัญญติัน ี้ 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย 
เร่ือง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคา                  
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบ
มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลตําบลพิมาย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพิมาย และโดยอนุมัติของผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติน้ีไว ดังตอไปน้ี  

  ขอ ๑. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”  

  ขอ ๒. เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลพิมาย ต้ังแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย      
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพิมายแลว เจ็ดวัน   
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  ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ แหงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ ๒๕๔๘ และใหใชความดังตอไปน้ีแทน  
         “ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาต จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองอยูภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปน้ี   
   (๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
   (๒) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอที่กําหนดไวในขอ ๑๐ แหงเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ ๒๕๔๘ 
   (๓) หามนําบริเวณที่เทศบาลตําบลพิมายอนุญาตใหตามใบอนุญาต ไปโอน หรือขาย
สิทธิ์ใหกับผูอ่ืน เวนแต ไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลพิมาย ตามประกาศหลักเกณฑของเทศบาลตําบลพิมาย 
   (๔) บริเวณที่ผูไดรับใบอนุญาต ไมมาจําหนายสินคา หรืออาหารติดตอกัน ๓๐ วัน โดย       
ไมมเีหตุอันควร เทศบาลฯจะยกเลิกใบอนุญาตและใหสิทธิการจําหนายสินคาใหกับผูจําหนายรายใหม 
       (๕) ผูไดรับใบอนุญาตตองรักษาความสะอาดบริเวณที่ไดรับอนุญาต จัดหาภาชนะ
รองรับขยะ และรวบรวมขยะไมใหกระจัดกระจาย 
   (๖) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนผูบริโภค 
   (๗) เมื่อเลิกจําหนายสินคาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจําหนายสินคาในแตละวัน ผู
จําหนายสินคาตองจัดเก็บสินคา อุปกรณเคร่ืองมือ หรือสิ่งของตางๆ และนําออกนอกพื้นที่ผอนผัน 
   (๘) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชน หรือประโยชนของทางราชการ
ตามที่เทศบาลตําบลพิมายประกาศ กําหนด 
   (๙) หากเทศบาลตําบลพิมาย ตรวจสอบพบวาผูไดรับใบอนุญาต มีการกระทําผิด
เงื่อนไข ขอใดขอหน่ึง เทศบาลจะยกเลิกใบอนุญาตทันที 

  ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปเทศบัญญัติน้ี  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม  ถาไมมีก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลพิมาย  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนาย

สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๑ 
วาระรับหลักการ จํานวน ๙ เสียง 

 ๑) นายชุม  เผือกกลาง ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ   ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 ๔) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ   ๕) นางนิตยา นาบํารุง ๖) นายมงคล  เสาวภา 
 ๗) นางสมสุข  อยูสุข ๘) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา   ๙)นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง               - ไมมี – 

 
วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 
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นายคณาจารยฯ การแปรญัตติการพิจารณาในวาระน้ี ที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ใหประธานในที่ประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
ประสงคจะขอแปรญัติ 

นายคณาจารย เมื่อไมมีทานใดยื่นขอแปรญัตติจะขอไปวาระที่ ๓ 
นายคณาจารย ในการแปรญัตติในเมื่อไมมีผูยื่นคําแปรญัตติ ก็จะไมมีการอภิปรายหรือลงมติ  
 
  ๔.๒ วาระท่ี ๓ การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ 
นายคณาจารยฯ เมื่อไมมีทานใดเสนอขอแปรญัตติ ก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแหงน้ี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง การจําหนาย

สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๓ การ
ลงมติตราเปนเทศบัญญัติ จํานวน ๙ เสียง 

 ๑) นายชุม  เผือกกลาง ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 ๔) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ   ๕) นางนิตยา นาบํารุง ๖) นายมงคล  เสาวภา 
 ๗) นางสมสุข  อยูสุข ๘) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา   ๙)นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

- ไมม ี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรือปรึกษาหารือ 
นายเอกสิทธิ์ฯ จากที่ไดไปอบรมโครงการทัศนศึกษา ก็รูสึกประทับใจ และขอขอบคุณทานที่ปรึกษาที่ให

ความรูในการอบรม ซึ่งทานเปนผูมีประสบการณและไดถายทอดใหพวกเรา รวมถึงทาน
วิทยากรนายกเทศมนตรี 

นายคณาจารยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ที่เขารวมประชุมในวันน้ีและขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐  น. 
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่      สิงหาคม ๒๕๕๗ 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)   เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ)                   (นายอุทิศ  แกวขาว) 
           ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)    กรรมการ              
           (นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา)    (ลงชื่อ)                   ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  



 

 

6

(ลงชื่อ)     กรรมการ           (นางสาวอุมา สวางศรี) 
                (นายชุม  เผือกกลาง)                          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     
              (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)     เลขานุการ     
          (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  
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