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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

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

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือ
จังหวัดศรีสะเกษ 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 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบล      หนองหญ้า
ลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  
2565   เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    1    เมษายน   พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
-------------------------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  โดยให้เจ้าของ     หรือผู้
ครอบครองอาคารที่มีการปล  กสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ    ก่อนเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 

เหตุผล 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพ     ของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ                   แห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล     หนองหญ้า
ลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการก าจัดสิทธิ          และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ    แห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล     หนองหญ้า
ลาด จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....” 
 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย  ณ  
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง  อย่าง
อ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ    ใช้
แล้ว 
  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท า
อ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 

  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและ
ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
 

  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่        เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่    เทศ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
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  ข้อ 7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล            ไปสู่

แหล่งระบายน้ า  ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
        ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน้ ามันหรือไขมัน

ในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
        ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

ตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
        ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามข้อ ๗ (๒)  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้ เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็น
ต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

        ข้อ ๑1  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ 

        ข้อ ๑2  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  เช่น  พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่ใน
ชนบท  เป็นต้น 

       ข้อ ๑3  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

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

 
              (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
       นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

 
            เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)  
         (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
     ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564 

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

***************** 
ผ ้มาประชุม 
   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 
ผ ้ไม่มาประชุม  -ไม่มี 
ผ ้เข้าร่วมประชุม  

  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. 
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นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม

กัน 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  ครั้งที ่ 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 และขอให้กักกันตัวเอง 
14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชนเพ่ือเฝ้า
สังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ณ 
นายกเทศมนตรี โรงยิมเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายใน อ าเภอ

กันทรลักษ์   ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกัน
จัดกิจกรรม  และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุก
คนถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาล
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนใน
ครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง 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 ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟไหม้ 
ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะโทรศัพท์
สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  

   -ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   
สมัยที่  3  ครั้งที่  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามท่ีขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังนี้  
นายกเทศมนตรี  1.เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....        

2.เทศบัญญัตวิ่าด้วย 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 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภา
ฯ ต่อไป  

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

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) 
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศ
บัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน 
กว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศ
บัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับใน
วันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเสนอ
ว่าจะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการ
ประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระที่ 2 และลงมติในวาระที่ 3 
ครั้งถัดไป  
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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 ทาราศรี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ้น 
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 ดังต่อไปนี้ (วาระท่ี 1) 

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

หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
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-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 าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 
ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ ไม่

ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
.... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เดิม  และใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด   
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วย ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 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. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหาร
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กิจการประปา พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการ
ประปา  พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ด รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. .... 

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

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์จึงตราเทศบัญญัตินี้    และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยก
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. .... 

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

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการม ลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ           ต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป    มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด 
หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
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และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการส่วน
ท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วย การจัดการม ลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่
เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการม ลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
.... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการม ลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

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

3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ 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 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

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

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

ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ  แปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น 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 าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 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 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 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 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการม ลฝอย พ.ศ. ....   

นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไวร้่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 
3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 
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3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วาระท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ลาด  
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระที่ 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน า
เรียนเสนอผ ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลง
นามประกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้   
3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร  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 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการม ลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
 

3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ 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 
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- ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 
 
              (ลงชื่อ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


