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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 
2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยการ
บริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1/2564  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564  และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565  ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ ศก 0023.4/3426 ลงวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2565 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัต ิ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. 2565   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เมษายน   พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. 2565 

---------------------------------- 
 
 

หลักการ 
 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา  

 

 

เหตุผล 

   โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕6๒  
มาตรา 5๑  ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศบัญญัติ เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาด
ได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรืออ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ นี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 

---------------------------------------- 
 

    โดยที่เป็นการปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 (๑) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหาร
กิจการประปา เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการบริหารกิจการประปา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  
รวดเร็ว เป็นผลดีแก่เทศบาลต าบลและประชาชนผู้ใช้น้ าประปา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จึงตราเทศบัญญัติดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า“เทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565” 
   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แล้วเจ็ดวัน  
   ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว     
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
   ข้อ  ๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาดเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้    
   ข้อ  ๕  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “กิจการประปา” หมายถึง  กิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   “ผู้ขอใช้น  า” หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์  
ขอใช้น้ าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   “ผู้ใช้น  า” หมายถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ ได้ท าสัญญาการ            
ใช้น้ าประปาไว้กับกิจการประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
    “อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา” หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียม  
อ่ืนใดที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าประปา รวมทั้ง ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าด าเนินการ
ติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  
             “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาล ต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   

   

            ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด      เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ได้รับการคัดเลือก (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๔) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก  (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๖) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
(๙) หัวหน้าส านักปลัดหรือพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย      เป็นกรรมการ/เลขานุการ           
ให้คณะกรรมการประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีหน้าที่ในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ

ติดตั้งประปา อัตราค่าน้ าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าตามอัตราท้าย เทศบัญญัตินี้          
และในกรณี  ที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรา   
หรือก าหนดค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด     

 

หมวด  ๒ 
การขอใช้น  าประปา 

 
  ข้อ ๗  การขอใช้น้ าประปา ผู้ขอจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่

ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๒) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา 

     จ านวน  ๑   ฉบับ             
  (๓) กรณีผู้ยื่นค าขอใช้น้ าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง 
  (๔) หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมค าร้อง 
  (5) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดก าหนด (กรณีมิใช่บุคคลธรรมดา) 

  ข้อ ๘  ผู้ขอใช้น้ าประปา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้าย เทศบัญญัตินี้           
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ าประปา 
   ข้อ ๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาค าร้องขอใช้น้ าภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  
ขอใช้น้ าประปา จากผู้ยื่นค าร้อง 
   กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น้ าประปา ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปาต่อไป 
   กรณพีนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น้ าประปา ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นค าร้อง
ทราบเป็นการด่วนพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่อนุญาต 



 
 

   ข้อ 10 ผู้ใช้น้ าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นค าขอ       
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น้ าประปากรณีทั่วไป 
   ข้อ ๑1  เมื่อผู้ใช้น้ าขอยกเลิกการใช้น้ า ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ า  ให้ยื่นค าร้อง       
ต่อกิจการประปา ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน  และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในท้ายเทศบัญญัติ
นี้  มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามอัตราที่ก าหนด 
   ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงค์จะขอใช้น้ าประปาต้องยื่นค าร้อง   
ต่อกิจการประปา ภายใน ๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่  มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจ านวนหนี้ที่ผู้ใช้น้ ารายเก่าค้าง
ช าระอยู่ 

 
หมวด  ๓ 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา 
 
  ข้อ ๑2  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการประปา  
   (๑) ท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา ที่สร้างโดย
งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดหรืองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการถ่ายโอน รวมถึงเครื่อง
กั้นน้ าและตราผนึก 
 (๒) ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ใน  ตรอก  ซอย  ถนน   
หรือทางสาธารณะ 
 (๓)  ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งไป ลอดใต้ หรือทับพ้ืนดิน
หรือทรัพย์สินของผู้ใช้น้ าประปาหรือของผู้อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้ าและจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน หรือเพ่ือการ
สาธารณะ  หรือเพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย 
   ข้อ ๑3 การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ า และการติดตั้งมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่         
ของพนักงานผลิตน้ าประปา และเม่ือติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของกิจการประปา 
   ข้อ ๑4 การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าด าเนินการเองและเมื่อ
ติดตั้งแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า 
   ข้อ 15 มาตรวัดน้ า เมื่อติดตั้งแล้วและปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ าจะใช้น้ าหรือไม่ ก็ตาม 
การประปาจะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   ข้อ ๑6 การติดตั้งมาตรวัดน้ าจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา        
ซึ่งเหมาะสมแก่การตรวจสอบ การจดปริมาตรการใช้น้ า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้
โดยสะดวก และในกรณีผู้ใช้น้ าเป็นเจ้าของอาคารบ้านเช่า ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ าไว้ในที่เปิดเผยเพียงจุดเดียว 
   ข้อ ๑7 เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ าแล้ว การประปาต้องตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน้ าทุกครั้ง       
เพ่ือป้องกันการลักลอบใช้น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตราผนึกมาตรวัดน้ าที่ติดตั้งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ 
ได้ตีตราผนึกไว้ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้แห่งใด
ช ารุด เพราะผู้ใดจงใจกระท าให้มาตรวัดน้ าหรือตราผนึกช ารุด ผู้นั้นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้    

ข้อ ๑8 ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน้ าขาด ผู้ใช้น้ าต้องแจ้งให้กิจการประปาทราบโดยเร็ว          
หากเพิกเฉยไม่ด าเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น้ ามีเจตนาลักลอบใช้น้ า การประปาจะงดการจ่าย
น้ าประปาชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น 
    ข้อ 19 บรรดาท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา ผู้ใด หรือสัตว์เลี้ยง 
ของผู้ใด กระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการนั้น 



 
 

   ข้อ ๒0 ห้ามผู้ ใช้น้ า หรือผู้หนึ่งผู้ ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา ท่อประปา          
หรอือุปกรณ์ต่างๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา  
   ข้อ ๒1 หากท่อเมนประปา ท่อภายนอก ภายในเกิดช ารุดมีน้ าประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอก
มาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าหรือผู้ที่พบเห็น ต้องรีบแจ้งให้กิจการประปา ทราบเพ่ือท าการแก้ไขหรือซ่อมแซม
โดยเร็ว 
   ข้อ ๒2 กรณีท่อภายในเกิดการช ารุดเสียหาย ผู้ใช้น้ าจะต้องด าเนินการซ่อมแซมและออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด  และต้องช าระค่าน้ าที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุช ารุดนั้น 

  ข้อ ๒3 ผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตูน้ า มาตรวัดน้ าและท่อภายในให้อยู่     
ในสภาพดีอยู่เสมอถ้าเกิดการช ารุดเสียหายโดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  ของผู้ใช้น้ าเองเทศบาลต าบล      
หนองหญ้าลาด จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ    
   ข้อ ๒4 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าประปาน าน้ าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจ าหน่ายหรือใช้
ในรูปแบบอื่นใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกิจการประปา  

ผู้ใดประสงค์จะน าน้ าประปาของกิจการประปาไปจ าหน่าย  ต้องยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่         
ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ ๒5 ผู้ใช้น้ าประปารายใด ประสงค์จะต่อท่อน้ าประปา เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร ให้ยื่น
ค าร้องเป็นกรณีพิเศษ ต่อกิจการประปา ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล  จะติดตั้งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าก็ได้ แต่ให้ใช้
เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้ ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะท าการทดลอง
ดับเพลิงเป็นครั้งคราว  ต้องแจ้งให้กิจการประปาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ 
   ข้อ ๒6 ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะสูบน้ าส่งขึ้นบนอาคารสูง  จะต้องท าบ่อพัก หรือที่พักน้ า
ก่อนแล้วจึงสูบน้ าจากบ่อพักน้ าอีกต่อหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้ าจากเส้นท่อประปาโดยตรง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต      
เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

กรณีที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจพบว่ามีการสูบน้ าจากเส้นท่อประปาโดยตรง ผู้ใช้น้ าหรือ
ผู้กระท าดังกล่าวจะมีความผิดและต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   ข้อ ๒7 ผู้ใช้น้ าจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด หรือกระท าการ
ใดๆ      อันอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตลอดจน
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกิจการประปา  

หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระท าตามวรรคแรก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าท าการ    
รื้อถอน ได้ตามสมควรแก่กรณี โดยผู้ใช้น้ าจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
   ข้อ ๒8 หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ าประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ า  
หรือกระท าการใดๆ ก็ตามเพ่ือเอาน้ าประปาไปใช้ การประปาจะงดจ่ายน้ าทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
การประปา และจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กิจการ
ประปาก าหนด และไมอ่นุญาตให้จ่ายน้ าแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 
   ในกรณีผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น้ าใหม่ผู้นั้นจะต้องด าเนินการขอใช้น้ าเสมือน  
เป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   ข้อ 29 ผู้ใดละเมิดการใช้น้ าหรือท าการใด ๆ ให้กิจการประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอม
ช าระเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามที่ค่าประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ า) หากผู้นั้น    



 
 

น าเงินมาช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ า  ให้การประปาท าการติดมาตรวัดน้ าให้ใช้ได้
ตามเดิม ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราที่การประปาก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดให้ยื่นค าขอใช้น้ าและช าระ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่  
  ข้อ 30 ผู้ใช้น้ าประปา จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ      
ท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปา ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจ าเป็น 

 ข้อ ๓1 วัด มัสยิด ฌาปนสถาน หอประชุม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล    
หนองหญ้าลาด ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปาตามข้อ ๘  
 

หมวด  ๔ 
 อัตราค่าน  าและการช าระค่าใช้น  า 

  
  ข้อ 32 เมื่อการประปาได้ติดตั้งมาตรวัดน้ าให้แก่ผู้ขอใช้น้ าประปาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ า    
ท าการอ่านมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า เพ่ือออกใบเสร็จค่าน้ าประปาโดย  
ให้ถือว่าเป็นค่าน้ าประปาเดือนนั้น ทั้งนี้  กิจการประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ ารายใหม่            
ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัดน้ าของกิจการประปา                                                                       
  ข้อ ๓3 ค่าน้ าประปาจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  และราคาอาจเปลี่ยน 
แปลงได ้ โดยกิจการประปาจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
  ข้อ 34  ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระค่าน้ าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้น าบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั้นจะต้องน าเงิน
ไปช าระที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้  ถ้าไม่ช าระภายใน
ก าหนดกิจการประปาจะเรียกเก็บค่าปรับ ตามอัตราที่กิจการประปาก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีผู้ใช้น้ าค้างค่าน้ าประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน ให้กิจการประปาแจ้งเตือนเป็นหนังสือ     
ให้ผู้ใช้น้ าทราบ เพ่ือด าเนินการช าระค่าน้ าที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
  กรณีตามวรรคสอง เมื่อมีเหตุอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าน้ าได้ไม่เกินสามสิบ
วันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวด ๆ ได้  ทั้งนี้ ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ถ้าผู้ใช้น้ าตามวรรคสองได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดข้อตกลงตามวรรคสามให้กิจการประปางดจ่ายน้ า 
(ตัดมาตรวัดน้ า) ทันท ี
  ข้อ 35 ค่าบ ารุงมาตรวัดน้ าการเรียกเก็บค่าบ ารุงมาตรวัดน้ า กิจการประปาจะเรียกเก็บรวม             
อยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด  ๕ 

บทเบ็ดเตล็ด               
                                                  

   ข้อ ๓6 บุคคลใดแสดงเจตนา ยกท่ีดินให้แก่กิจการประปาโดยปราศจากค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งระบบประปาเพ่ือส่งจ่ายน้ าให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ า ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณูปการต่อกิจการ
ประปา ให้กิจการประปาประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องบุคคลนั้นให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมารดกได้รับยกเว้นค่าน้ าประปาในอัตราไม่เกิน 20 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น้ าประปาครั้งแรก ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลภายนอกผู้รับ



 
 

โอนสิทธิในการใช้น้ าประปาจากบุคคลดังกล่าวการแดสงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้ ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ 37 กิจการประปา จะไม่รับรองว่ามีน้ าประปาให้ใช้ตลอดเวลา ในกรณีมีความจ าเป็นที่กิจการ
ประปาต้องท าการซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งท าให้ต้องหยุดการจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว กิจการประปาจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 วัน เว้นแต่ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ การประปาอาจท าการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณีโดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งล่วงหน้า 
  ข้อ ๓8 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินของราชการ และเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นผู้มีอ านาจ     
ในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว 
  กิจการประปาอาจรับโอนกิจการประปาอ่ืนได้ โดยมติของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีมติ
เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาดังกล่าว 
  ข้อ ๓9 หากผู้ใช้น้ ากระท าการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า
ตักเตือนโดยชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  กิจการประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าได ้

  ประกาศ   ณ   วันที่    1    เมษายน    พ.ศ.   2565   
  
               
      (ลงชื่อ)    

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

             
 

            เห็นชอบ 
 
            
       (ลงชื่อ)   
     
                   (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
               ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  

ล าดับ
ที ่

รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม/         

ค่าปรับ 
1 อัตราค่าน้ าประปา 

๑.๑ ค่าน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาถาวร                   ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ ค่าน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาชั่วคราว                ลูกบาศก์เมตรละ 

 
5  บาท 
7  บาท 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปา 
๒.๑ ค่าค าขอใช้น้ าประปา                                                   จุดละ 
2.2 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า                                                    จุดละ 
๒.3 ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเก่า)                           จุดละ 
2.4 ค่ามาตรวัดน้ าและค่าวัสดุอุปกรณ์                                    จุดละ 
2.5 ค่าประกันการใช้น้ าประปา                                            จุดละ 

 
20 บาท 

200 บาท 
100  บาท 
500 บาท 
200 บาท 

3 ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า (กรณีไม่มียอดค่าใช้น้ า)                    เครื่องละ 20บาท/เดือน 
4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ าเพื่อทดลองดับเพลิง                 ครั้งละ 300 บาท 
5 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายน้ าประปา                                          ครั้งละ 500 บาท 
6 ค่าปรับกรณีกระท าให้ตราผนึกแตกหรือขาด                            ครั้งละ 500 บาท 
7 ค่าธรรมเนียม การโอน ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ า           ครั้งละ 50  บาท 
8 ค่าปรับกรณฝี่าฝืนระเบียบตามข้อ 20,24,25, 26                   ครั้งละ 500 บาท 
9 ค่าประกันการใช้น้ ากรณีใช้น้ าชั่วคราว                                   ครั้งละ 300 บาท 

10 ค่าบรรจบมาตรวัดน้ า กรณีถูกงดจ่ายน้ า (ตัดมาตรวัดน้ า)             ครั้งละ 200 บาท 
11 ค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ตามข้อ 28                                ครั้งละ ไม่เกิน 1,000 บาท 

12 ค่าปรับกรณีค้างช าระค่าน้ าประปา                                       ครั้งละ 50 บาท/บิล/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สัญญาเลขท่ี……………………  
                                                                                    ผู้ใช้น้ าเลขท่ี……………………. 
 

สัญญาการใช้น  าประปา 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

              สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น   ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัด
ศรีสะเกษ   เมื่อวันที่ ..…... เดือน …............................…….... พ.ศ. ……….…...ระหว่าง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
กับ ..............................................................อยู่บ้านเลขท่ี…............. หมู่ที่……..….ต าบล............................................  
อ าเภอ................................... จังหวัด......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้น้ า” ขอท าสัญญา
การใช้น้ าประปาให้ไว้กับการประปาหมู่บ้าน ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  ซึ่งเป็น “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เป็นผู้บริหารกิจการประปา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
   ข้อ 1  “ผู้ใช้น้ า”สัญญาว่าจะช าระค่าน้ าประปาภายในวันที่  5  ของทุกเดือน ในอัตราลูกบาศก์เมตร
ละ 5  บาท (ห้าบาทถ้วน) 

ข้อ 2  “ผู้ใช้น้ า”ยอมรับว่าสัญญาบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หรือผู้ใช้น้ า  
จะบอกเลิกสัญญา  หรือได้โอนสิทธิการใช้น้ าให้แก่องค์กรอ่ืน โดยความเห็นชอบของกิจการประปาทั้งนี้การบอกเลิก
สัญญา  ผู้ใช้น้ าจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ อบต.หนองหญ้าลาด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 3  “ผู้ใช้น้ า”ยอมรับเงื่อนไขการใช้น้ าประปาท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และยินยอม
ปฏิบัติตามทุกประการ 

ข้อ 4  “ผู้ ใช้น้ า”ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบและประกาศของ เทศบาลต าบล            
หนองหญ้าลาด  อันเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่ทุกประการ 

  ข้อ 5  “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่าเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อาจส่งน้ าให้ใช้ได้ไม่ทุกเวลาและทรงไว้     
ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ าในเวลาหนึ่งเวลาใดเป็นเวลาใดเป็นการชั่วคราว เพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมกิจการประปา  
หรือเกิดอุปสรรคที่ไม่อาจส่งน้ าประปาไปถึงผู้ใช้น้ าในเวลาใด หรือเกิดการเสียหายใดๆ การเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ผู้ใช้น้ าจะเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
ไม่ได ้

ข้อ  6  อัตราค่าน้ าประปาตามข้อ 1 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเพ่ิมหรือลดอัตรา
ได้ทุกเมื่อ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ถ้าผู้ใช้น้ าไม่สมัครใจจะใช้น้ า
ต่อไป ก็ขอให้เลิกสัญญาภายใน 1 เดือน และผู้ใช้น้ าจะยกเหตุใดๆ  ขึ้นโต้แย้งคัดค้านภายหลังไม่ได้เด็ดขาด 

ข้อ  7  “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่าถ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้ เทศบาลต าบล  
หนองหญ้าลาด งดจ่ายน้ าบอกเลิกสัญญาและหรือเรียกค่าเสียหายแล้วแต่กรณี 

กรณีที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดบอกเลิกสัญญา ค่าน้ าประปาก็ดี หรือหนี้อ่ืนใดก็ดี ที่ค้างช าระผู้ใช้
น้ ายินยอมช าระให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทั้งสิ้นโดยทันที ที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบ 

  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอด
แล้ว ผู้ใช้น้ ายึดถือไว้หนึ่งฉบับ และเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดรักษาไว้หนึ่งฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐานในการท า
สัญญา  คู่สัญญาจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
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                                         (ลงชื่อ)………………………………………………….ผู้ขอใช้น้ า 
                                                 (………………………………………………….) 
 
 
                                         (ลงชื่อ)………………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
 
 

                                        (ลงชื่อ)………………………………………………….พยาน 
                                                (……………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่การปร 
ะปา 

                                        (ลงชื่อ)………………………………………………….พยาน 
                                                (……………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ  1.    ขอติดตั้งมาตรวัดน้ า …………….นิ้ว              
ข้อ  2.    ขอวางท่อ 
ข้อ  3.    ขอใช้น้ าประปา 
ข้อ  4.    อ่ืนๆ ………………………………… 

 
แบบค าขออนุญาต 

 
เลขที่………………..                                              เขียนที่   เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 
                                                               วันที…่.………เดือน………………..………..พ.ศ. ……………. 

เรื่อง ขออนุญาตใช้น้ าประปา ดังนี้          

                            
 
 
 
 
   ข้าพเจ้า……………………………………อายุ………...ปี     เจ้าของบ้าน    ผู้รับมอบอ านาจ 

เลขที่บัตรประชาชน ……..………….………….. วันหมดอายุ……………..…………อยู่บ้านเลขที่…....……..หมู่ที่…….......
บ้าน……………………….…...ต าบล………………………………..….อ าเภอ…………………….........จังหวัด…………………………..….
รหัสไปรษณีย์……………..……..โทรศัพท์…………………………………….มีความประสงค์จะด าเนินการตามข้อ….........
ส าหรับบ้านเลขที่…….............หมู่ที่…….........ต าบล…หนองหญ้าลาด….อ าเภอ…กันทรลักษ…์จังหวัด……ศรีสะเกษ…….
โดยมีการต่อท่อภายในขนาด ……..……นิ้ว  และมีก๊อกน้ าขนาด ………….นิ้ว จ านวน………..…ก๊อก 

   ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่  พนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด         
ในการส ารวจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาเทศบาลต าบลต าบลหนองหญ้าลาด  เกี่ยวกับการ
ขอใช้น้ าประปาทุกประการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว  ข้าพเจ้ายินดีช าระค่าติดตั้ง         
ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  และค่าน้ าประปาตามที่ประปาก าหนด  และขอรับรองจะปฏิบัติตามระเบียบการ         
ใช้น้ าประปาทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขอใช้น้ าประปา 
               (……………………………………) 
เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 

1.   บัตรประจ าตัวประชาชน     2.   ส าเนาทะเบียนบ้าน       3.   หลักฐานอื่น ๆ                                                                                                                                     
 
ใบรับค าขอ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
   ได้รับค าขอเลขที่…………….……………จาก…………………………………………………..………………………… 
เมื่อวันที่………………เดือน……………….…………………….พ.ศ. ………..………………     ไว้แล้ว  
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้รับค าขอ 
(……………………………………) 

(**เมื่อมาติดต่อโปรดน าใบรับค าขอมาแสดงทุกครั ง) 
 



 
 

 
แผนผังสถานทีต่ิดตั้งมิเตอร์น้ าประปา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยที่  4  ครั งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 
   1. นายเกรียติชัย  งาหอม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
           9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
           11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

      12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



 
 

 14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อมกัน 

และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1/2564 วันที่  28  
ธันวาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2564  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564วันที่  28  ธันวาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิกรับทราบ
แล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกรียติชัย งาหอม -การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ตามค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ เลขที่ 4724/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางมาจากแคมป์คนงาน และพ้ืนเสี่ยงควบคุม 39 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 30 
จังหวัด         หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิล าเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า และขอให้กักกัน
ตัวเอง 14 วัน    และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ณ โรงยิม 
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายใน อ าเภอกันทรลักษ์   

ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม     
และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุกคนถือปฏิบัติ
ตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชน
อย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ รองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้ งช่วง ปี  2565  และการเสนอโครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ าอ าเภอกันทรลักษ์ โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด บริเวณท่ีสาธารณะฝายหนองหญ้าลาด 

นางท านอง ยอดอ่อน -การด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  
รองนายกเทศมนตรี โดยอ าเภอให้จัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพ่ือสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพ้ืนที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟไหม้ 



 
 

ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะโทรศัพท์
สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  

   -ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 3 ครั งท่ี  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   
สมัยที่  3  ครั งที่  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามที่ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

จ านวน  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรี  1.  เทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....        

2. เทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
  

3. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....     
4. เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   
5. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....      
6. เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
จ านวน  6  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ในสมัย สามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อท่ีประชุมสภาฯ ต่อไป  

นายวีระพล คงศรี  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๐  
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) เมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัติ
นั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน กว่าหนึ่ง
พันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศบัญญัตินั้นให้
ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้
ประกาศนั้น และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว



 
 

แล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุ มเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเสนอว่า
จะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุม
สภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระท่ี 2 และลงมติในวาระท่ี 3 ครั้งถัดไป  

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท.เขต 2  
นายฟ้าไสว  เมืองคง  -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
สท. เขต 1  
นายวิชัย  ป้องประดา -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายทองพูน ทาราศร ี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ น 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ 
นายวีระพล คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 47  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่

หนึ่งให้ที่ ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปนี  (วาระท่ี 1) 

3.1.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
....และขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร



 
 

ก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. .... นี  ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 
ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่

ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการแจ้งให้
ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศบัญญัติว่าด้วย
ควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... . นี  ปรับปรุง 
เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2559 เดิม  และใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  



 
 

-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด   
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
  โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 5๑ ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศบัญญัติ เพ่ือ
ใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาดได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ นี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารกิจการประปา พ.ศ. .... นี  ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการ
ประปา  พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 
.... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์จึงตราเทศ
บัญญัตินี้    และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี  



 
 

เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติว่าด้วย 
การเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         ต่อ
สุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ           
ต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป    
มีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... นี  เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 



 
 

3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้ งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดย         
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปล ูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
กับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... นี  เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับ
มาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร 
พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ (วาระท่ี 2) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ในวาระท่ี 2การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายวีระพล  คงศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระ    

ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ แปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายเกรียติชัย งาหอม  -จึงขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯสามารถที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาได้ 

3.2.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  



 
 

งดออกเสียง  0  เสียง 
 3.2.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....   
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วาระท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระที่ 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน าเรียน
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้   

3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 



 
 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
 

3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกรียติชัย  งาหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ            และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 

 
              (ลงชื่อ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 


