
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 

วันที ่22 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

..................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7 นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8 นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายไพรทรูย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
2. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล      (ลากิจ) 
3. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล  (ไปราชการ) 
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4. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
5. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
3. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางสาวรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
16. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
18. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
20. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
21. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
22. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
23. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
24. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
25. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
27. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
28. นางสมฤดี             รัตนวิจิตร           นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
29. นางสาวณัชชา        ดุษฎีวงษ์ก าจร      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
30.  นายบรรเจิด           ภักดี                 นักข่าวท้องถิ่น 
31. นางสาวนงค์ชภรณ์   โพธิ์ไพจิตร          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32.  นายอริบยรัช          จันทร                นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
33. นางดวงรัตน์ จันทร์ก าเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          
34. นางสาวปิยะรัตน์     สัจจาธรรม          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
35. นางสาวปิยะนุช      พ่วงความสุข        เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
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36. นางสาวอรทัย        ศรีพงศ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
37. นายป้องคุณ          สุวรรณพานิช    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
38. นางกล่อมจิตต์ เจริญวัฒน์     เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน  
39.     นางอุบล มณีแสง เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน          
40. นางอินทิราณี         วันทอง เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
41. นางสาวทิษฏยา ชวนสินธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42.      นายธีรวุฒิ            ทองดี  สถาปนิคปฏิบัติการ 
43. นางพรณิชา           สุตภักดิ ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
44. นางสาวอุษณีย์       โสธนะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                     ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
      นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  นครระยอง ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 ญัตติเรื่องขอการรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าแม่น ้า  
                       ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอการรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า 
ประธานสภาเทศบาล      ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
  ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 
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  เทศบาลนครระยอง เพ่ือขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองให้การรับรอง 
  การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า  ในต าบลปากน้ าและ 
  ต าบลท่าประดู่  ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ยื่นความประสงค์ไว้กับ 
  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระยอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองให้การรับรองการปลูกสร้าง 
  อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมา   

  เหตุผล  ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560    
  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาต 
  ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
  ความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ให้ผู้ประสงค์จะแจ้งการปลูกสร้างอาคาร 
  หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
  ที่ 32/2560 จะต้องยื่นแบบแจ้งการปลูกสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า ณ ส านักงาน 
  เจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าตั้งอยู่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้ 
  มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าอีกต่อไป รวมถึงเพ่ือเป็น 
  การจัดระเบียบสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า โดยประกาศดังกล่าวก าหนดว่ากรณีที่ 
  ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการครอบครอง เป็นหนังสือรับรองการ 
  ปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่หรือ 
  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง  
  จึงได้ส่งแบบหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า และบัญชีรายชื่อ 
  เพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองรับรองตามประกาศดังกล่าว   

                       จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณารับรองบัญชี 
  รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายญัตติ เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการส่งข้อมูล 
  ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระยองด าเนินการต่อไป  
  ท่านประธานสภาเทศบาลครับขออนุญาตพอดีมีเอกสารเพ่ิมเติมเล็กน้อย  
  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล 
  เพ่ิมเติมเลยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลทุกท่านได้เลยครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อธิบายและ 

  ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ในการพิจารณาด้วย  
  ขอเชิญครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ขออนุญาตครับ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 

  ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง 
  และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๓๒/๒๕๖๐  
  ตามประกาศนี้ ซึ่งอยู่ในเขตการดูแลของเจ้าท่า หากมีการบุรุกล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าที่เจ้าท่าดูแล จะต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าท่าก่อนตามประกาศ 
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  ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี พ.ศ.2532 ในปี พ.ศ.2560  
  ก็จะมีสาระส าคัญคือในกรณีที่ว่าท่านใดไม่ได้ยื่นจะต้องมาขออนุญาตจาก 
  เจ้าท่าโดยจะต้องมีหลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าเป็นประเภท   
  อาคาร ที่พักอาศัย 

๒) เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า หรือน้ าประปา หรือภาษี 
  โรงเรือน 

๓) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
  หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
  ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ 

๔) ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
๕) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปี 

  ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 

     จากรายละเอียดที่ต้องยื่นนั้นพอจะแยกได้ในลักษณะของจ านวนปีที่มี 
  สิ่งปลูกสร้างได้ดังนี้ ซึ่งในกรณีท่ีจะต้องยื่นนั้นให้เจ้าท่าเป็นผู้พิจารณา 
  อนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยมีกรณีดังต่อไปนี้ คือ กรณีที่เป็นสิ่งล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง 
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  
  เพราะฉะนั้นจึงพอสรุปได้ว่าหากอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  
  และสมุทรปราการ หากว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย ที่สร้างตั้งแต่ปี  
  พ.ศ.2456  ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ก็จะต้องยื่นขออนุญาต 
  จากเจ้าท่า และอีกกรณีหนึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยองซึ่งอยู่ในข้อ (๒)  
  สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า 
  ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยองเรานั้นก็มีการปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 18  
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันที่ 23 สิงหาคม  
  พ.ศ. 2537 จึงจะต้องยื่นขออนุญาตกับเจ้าท่าเหมือนกัน และมีอีกกรณี 
  เหมือนกันที่บอกว่าสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ่งเหล่านี ้
  ที่นอกเหนือจากที่บอกว่าตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา  
  จนกระท่ังถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2537 คือจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไร 
  ก็แล้วแต่ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าท่าก่อน แต่ว่าสิ่งก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ในกรณีที่ 
  เป็นสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าท่าเหมือนกัน ซึ่งจะมี 
  อยู่ 17 ประเภท คือ  

(ก) ท่าเทียบเรือ 
(ข) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 
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(ค) สะพานข้ามแม่น้ าหรือสะพานข้ามคลอง 
(ง) ท่อหรือสายเคเบิล 
(จ) เขื่อนกันน้ าเซาะ 
(ฉ) คานเรือ 
(ช) โรงสูบน้ า 
(ซ) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(ฌ) ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ าโขง 
(ญ) ปะการังเทียม 
(ฎ) ท่อลอด 
(ฏ) แพสูบน้ า 
(ฐ) เขื่อนกันทรายกันคลื่น 
(ฑ) ฝายน้ าล้น 
(ฒ) สะพานทางเดิน 
(ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม  

  การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน 
(ด) สิ่งปลูกสร้างส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างขึ้นเพ่ือ 

  ประโยชน์ของทางราชการ  
เพราะฉะนั้นในทั่วประเทศนอกจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  

  สมุทรปราการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้ง 17 ประเภทนั้น ถ้าสร้างหลังจากวันที่ 24  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จะต้องยื่น 
  ขออนุญาตจากเจ้าท่า แต่หากว่าถ้าเป็นอาคารทั้งหมดนอกจาก 17 ข้อ  
  ดังกล่าวที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา  
  จนกระท่ังถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ก็ต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าท่า 
  เหมือนกัน ซึ่งวิธีที่ยื่นขออนุญาตจากเจ้าท่าที่ผมบอกว่าจะต้องมีหลักฐาน 
  อะไรที่ต้องใช้ในการยื่นก็มีหนึ่งอย่างในนั้นที่ส าคัญ คือ จะต้องมีหนังสือ 
  รับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่  
  หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้าง 
  สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ หรือตาม 17 ประเภท ที่สร้างหลังจากวันที่  
  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคือสิ่ง 
  ที่สภาเทศบาลจะต้องรับรองผู้ที่ยื่นไปให้กับเจ้าท่าเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ท่านใดยังไม่ได้เอกสารเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

- ได้รับเอกสารเพ่ิมเติมครบทุกท่านแล้วนะครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล     
  นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ เนื่องจากเอกสารยังมีบางส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่ขาดไป จะขอเวลาเล็กน้อยในการรวบรวมเอกสาร เพราะว่าเอกสาร 

  ยังมาไม่ครบครับ  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายเอกสารขึ้นที่หน้าจอด้วยครับ ประกาศกระทรวงคมนาคม  

  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาต 
  ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ า ล าแม่น้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
  ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
  (๑) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน 
  (ก) หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

๑) ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าเป็นประเภท 
  อาคาร ที่พักอาศัย 

๒) เอกสารหลักฐานการขอติดตัง้ไฟฟ้า หรือน้ าประปา หรือภาษีโรงเรือน 
๓) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 

  นายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ที่ระบุปี  
  พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ 

๔) ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
๕) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสาร 

  ในปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
     ซึ่งของเทศบาลนครระยอง จัดอยู่ในข้อ 3) หนังสือรับรองสิ่ง 

  ปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่หรือสภาองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้น 
  ตั้งอยู่ และข้อ ๖ ประเภทของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้  
  มีดังต่อไปนี้ (๑) สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  
  และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่  
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ และสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้าง 
  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  
  ไม่จ ากัดประเภทและลักษณะ เพราะฉะนั้นก่อนในปี พ.ศ.2537 เทศบาล 
  จะต้องรับรองทั้งหมดเลยครับ โดยไม่จ ากัดประเภทและคุณลักษณะ  
  แต่ว่าเหตุใดถึงต้องน ามาเข้าให้สภาเทศบาลรับรองนั้น คือจะไปเข้า  
  ในข้อ (๑) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน คือใน ๓) หนงัสือรับรองสิ่ง 
  ปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือสภา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ พอหลังจากวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ จะเข้า 
  ในข้อ (๒) สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๗ ประเภท  
  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจหรือไม่ครับ คืออีก 17 ประเภทนั้น  
  พอหลังปี พ.ศ. 2537 จะต้องก าหนดคุณลักษณะมาให้อยู่ใน 17 ประเภทนี้  

(ก) ท่าเทียบเรือ 
(ข) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 
(ค) สะพานข้ามแม่น้ าหรือสะพานข้ามคลอง 
(ง) ท่อหรือสายเคเบิล 
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(จ) เขื่อนกันน้ าเซาะ 
(ฉ) คานเรือ 
(ช) โรงสูบน้ า 
(ซ) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(ฌ) ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ าโขง 
(ญ) ปะการังเทียม 
(ฎ) ท่อลอด 
(ฏ) แพสูบน้ า 
(ฐ) เขื่อนกันทรายกันคลื่น 
(ฑ) ฝายน้ าล้น 
(ฒ) สะพานทางเดิน 
(ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม  

  การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน 
(ด) สิ่งปลูกสร้างส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างขึ้น 

  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
      ซึ่งตรงนี้หลังปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2560 คือให้สมาชิก 

  สภาเทศบาลรับรองว่าประชาชนกลุ่มนั้นปลูกสร้างสิ่งที่ล่วงล้ าล าแม่น้ าก่อน 
  กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้นเอง คือเราไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้าไปล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าครับ เกรงว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านกังวลว่าเขาล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าแล้วยกมือรับรองไปแล้วท่านจะมีความผิด ซึ่งตาม ข้อ ๖ ประเภท 
  ของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ีพึงอนุญาตได้ คือสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
  ทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๓  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่จ ากัดประเภทและลักษณะ ส่วนข้อ (๒) สิ่งล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  
  ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๗ ประเภท คือรับรองแต่ 
  ต้องอยู่ในเงื่อนไข 17 ประเภท ขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเอกสารไปหน้าที่สรุป 
  แล้วขึ้นหน้าจอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลดูด้วยครับ หัวข้อสิ่งปลูกสร้าง 
  ล่วงล้ าล าน้ า ต าบลปากน้ า และต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 24  
  กรกฎาคม 2560 จ านวน 6 รายการ คือ 1. (ก) ท่าเทียบเรือ จ านวน 138 ราย  
  ปลูกสร้างก่อนสิงหาคม 2537 จ านวน 128 ราย ซึ่งเข้าเงื่อนไข ข้อ ๖  
  ประเภทของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ีพึงอนุญาตได้ (๑) สิ่งล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง 
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  
  และสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  
  พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่จ ากัดประเภท 
  และลักษณะ และปลูกสร้างหลังปี พ.ศ. 2537 จ านวน 2 ราย ก็เข้าเงื่อนไข  
  ข้อ (๒) สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ัวประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก) ท่าเทียบเรือ ส่วนไม่ 
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  ระบุวันที่ จ านวน 8 ราย ซึ่งต้องมาพิจารณาเป็นรายๆ ไป ไม่ทราบว่า 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไรดีครับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ผมขอน าเสนอต่อที่ประชุมว่าวิธีการพิจารณาเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ า 
  ล าแม่น้ า ผมขออนุญาตน าเสนอว่าให้ใช้เอกสารใบนี้เป็นเกณฑ์การพิจารณา  
  เนื่องจากว่าเอกสารใบนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้คัดกรองมาให้สภาเทศบาลอยู่แล้ว  
  เพราะฉะนั้นสภาเทศบาลน่าจะพิจารณาตามล าดับที่ คือยกตัวอย่างล าดับที่ 1.  
  รายการท่าเทียบเรือ และ 2. คานเรือ ก็พิจาณาไปตามล าดับ ส่วนที่ว่า 
  สภาเทศบาลจะรับรองตรงส่วนไหนคือปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ.2537  
  หรืออย่างไรก็ว่าตามนั้นเลยครับ และหากมีท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามได้  
  แต่ในการพิจารณาขอให้พิจารณาทั้งหมด 7 รายการ เช่น  

1. ท่าเทียบเรือ  
2. คานเรือ  
3. ท่อลอด  
4. สะพานทางเดิน 
5. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม 

  การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน 
6. สิ่งปลูกสร้างส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างขึ้น 

  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
และล าดับที่ 7. คือในส่วนของการเพิ่มเติม จึงจะขอน าเสนอสภา 

  เทศบาลว่าเพ่ือให้การพิจารณาของสภาเทศบาลสามารถกระชับและรวดเร็ว 
  ในการปฏิบัติงานก็น่าจะพิจารณาตามล าดับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

  เสนอให้พิจารณาตามเอกสารใบนี้ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าตามที่ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล เสนอคือให้พิจาณา 
  ตามเอกสารนี้เลยครับ เริ่มจากล าดับที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
  เห็นชอบให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 18  
  กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2537 จ านวน 128 ราย  
  โปรดยกมือครับ  
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      ( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน ต่อไปสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล      สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือ  

  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 24  สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  
  2560 จ านวน 2 ราย โปรดยกมือครับ  

      ( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

- มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน ต่อไปสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือ ที่ไม่ระบุ 
  วันที่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลดูในเอกสารหัวข้อ รายชื่อผู้มายื่นแจ้ง  
  ต าบลท่าประดู่ 44 ราย ล าดับที่ 8 เลขรับเรื่องที่ 2969 นางฉวีวรรณ   
  อังควินิจวงศ์ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 

นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับในกรณีที่ไม่มีวันที่นั้นไม่ทราบว่ามีเอกสาร 
  อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เช่น ทะเบียนบ้าน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขณะนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่น าเอกสารฉายขึ้นหน้าจออยู่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล      ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สรุนารถ คือเท่าที่ทราบคือ 

  จ านวน 8 ราย เชิญท่านสมาชกิสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  คือในกรณีนี้เท่าที่ผมดูแล้วรายชื่อทั้งหมดมีจ านวน 8 รายนั้น ตามประกาศ 
  กระทรวงคมนาคม เท่าท่ีผมดูรายชื่อแล้ว จะเห็นได้ว่าเขาก่อสร้างก่อนวันที่  
  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ปลูกสร้างก่อนปี  
  พ.ศ. 2537 ก็จริง แต่เขาก็ปลูกสร้างก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
  เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ในข้อที่ 1 (3)  
  ให้สภาเทศบาลสามารถรับรองได้ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะรับรอง 
  ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าท่าในเรื่องของการอนุญาต ดังนั้นผมขอเสนอว่า 
  ตามข้อเท็จจริงคือเขาสร้างก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่แล้ว  
  ผมจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าหากว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้รับรอง   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล      ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล ได้กล่าวว่า 

  ถ้าสร้างหลังจากกุมภาพันธ์ 2560 ทางเจ้าท่าจะไประงับการก่อสร้างอยู่ 
  แล้วครับ ฉะนั้นทางข้อมูลที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์   
  รัตนพรวารีสกุล ได้รับมาก็คงจะตรงครับ คือทั้ง 8 รายนี้อยู่ในช่วงก่อน 
  กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ 
  เพ่ือรับรอง จ านวน 8 รายนี้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ 
  การรับรองสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือ จ านวน 8 ราย โปรดยกมือครับ  
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      ( -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน ต่อไปเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    ล าดับที่ 2 คานเรือ จ านวน 2 ราย โดยเข้าตามเงื่อนไขที่พึงอนุญาตได้  

  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบ 
  รับรองสิ่งปลูกสร้างประเภท คานเรือจ านวน 2 ราย โปรดยกมือครับ 

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

- มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน ขอบคุณครับ  
  ล าดับที่ 3 ครับ ท่อลอด จ านวน 2 ราย ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีสภาเทศบาล 
  พึงอนุญาตได้ ให้ดูในเอกสารที่แจกในซองการประชุม เจ้าหน้าที่มีภาพให้ดู 
  หรือไม่ครับ ท่อลอดอยู่ในข้อ 4415 กับ 4416 ชื่อคนเดียวกัน  
  คือ นายพรเทพ  สาธิตศิลป์ ถนนเลียบชายฝั่ง 38/1 กับ 28/1   
  เป็นท่อ 3 นิ้ว ฝังใต้ดินยาว 15 เมตร 1 รายการ และอีกหนึ่งรายการ  
  คือ ท่อ 3 นิ้ว ฝังใต้ดินยาว 25 เมตร ให้ดูตามรูปภาพเลยครับ แต่อันนี้ 
  อยู่ใน 17 ประเภท ทีส่ภาเทศบาลพึงอนุญาตได้ แต่ถ้าท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยองสงสัยก็จะให้เจ้าหน้าที่ส่งภาพมาครับ เชิญท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ส าหรับในกรณีท่อลอดผมได้ดูตาม
สมาชิกสภาเทศบาล    เอกสารใบค าร้อง ปรากฏว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 ขออนุญาตน าเรียน 

  ให้ท่านได้พิจารณา ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ผมจะขอมตทิี่ประชุมจากสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ ท่อลอดอยู่ในเกณฑ์ก่อน 
ประธานสภาเทศบาล     พ.ศ. 2537 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบรับรอง  

  ท่อลอดที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม  
  2537 จ านวน 2 ราย โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

-  มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน  ล าดับที่ 4  
  สะพานทางเดิน จ านวน 10 ราย ในข้อมูลก็คือสร้างอยู่ในช่วงวันที่ 18  
  กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2537 ซึ่งอันนี้อยู่ในประกาศ 
  คมนาคม ข้อ 1 ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ครับ สมาชิกสภา 
  เทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบรับรองสะพานทางเดิน จ านวน 10 ราย  
  ทีส่ร้างตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2537  
  โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน  ล าดับที่ 5  
        อยู่ในหมวด (ณ) อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม  

  การประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและศาสนสถาน จ านวน 90 ราย  
  และ 80 ราย อยู่ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23  
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  สิงหาคม 2537 ผมขอแยกเป็น 2 รับรอง นะครับ โดยเริ่มตั้งแต่ 80 ราย 
  ก่อนครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใด เห็นชอบรับรอง อาคาร  
  หรือ สิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม จ านวน 80 ราย  
  ที่ปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม  
  2537 โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน  ต่อไปเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล      ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ รวมทั้งร้านอาหารด้วยหรือไม่ครับ      
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - มีครับ มีเอกสารที่แจกไปในซองหนังสือเชิญประชุมนะครับ เอกสารฉบับนั้น  
ประธานสภาเทศบาล    มีรายละเอียดอยู่ เพ่ือให้พิจารณาง่ายขึ้นจึงไปจัดเข้าหมวดหมดเลย  

  ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลดูเอกสารที่แจกไปในซอง เอกสารพิจารณา 
  พร้อมวาระการประชุม ดูได้เลยครับ ที่เขียนว่าที่พักอาศัย บ้านพักอาศัย 
  ที่ไม่ได้อยู่ในวิถีชุมชน โรงเก็บของ คือ มันก็เข้าหมวด (ณ) ว่าด้วยเรื่องของ 
  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  คือ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 80 ราย ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 - 2537  
  ซึ่งตามประกาศของกระทรวงคมนาคมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ  
  จะสร้างอะไรก็ได้ ก่อนปี 2537 ไม่ระบุ จะสร้างเป็นโรงเรือ โรงอาหาร  
  อะไรได้หมด ถือว่าหากเป็นสภาเทศบาล ก็สามารถรับรองได้เลย แต่ถ้าสร้าง 
  หลังปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2560จะอยู่ใน ข้อ (ก) ถึง (ด) เท่านั้น  
  สมมุติว่าถึงแม้จะสร้างเป็นโรงแรม ถ้าหากสร้างมาก่อน เราสามารถรับรองได้  
  แตห่ลังจากรับรองแล้วกรมเจ้าท่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหน้าที่ของ 
  กรมเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่ง แยกเปน็ 2 ตอน คือก่อนปี พ.ศ. 2537 กับหลังปี  
  พ.ศ. 2537 ซ่ึงก่อนปี พ.ศ. 2537 จะสร้างอะไรก็ได้ สามารถรับรอง 
  ได้หมดเลย แต่ถ้าปี พ.ศ. 2537 ก็ให้อยู่ในหมวด (ก) ถึง (ด) ใน 17 ข้อ  
  จึงกราบเรียนให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับท่าน 
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสธุา   - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    คือถ้าปลูกสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนปี พ.ศ. 2537 ก็ถือว่าได้เลย  

  กรมเจ้าท่าอนุญาตได้เลย เพียงแต่กระบวนการขั้นตอนต้องผ่านสภาเทศบาล 
  จ านวน 80 ราย เรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือ 10 ราย ก็เข้าในเงื่อนไข  
  ข้อ (ณ) เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 
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นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมยังสงสัยว่าหลังปี 

  พ.ศ. 2537 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 เรารับรองไปแล้ว แต่ว่าอยู่ในดุลยพินิจ 
  ของกรมเจ้าท่าอีกครั้งใช่หรือไม่ครับ คือ ก่อนปี พ.ศ.2537  
  แล้วสภาเทศบาลสามารถรับรองได้เลย กรมเจ้าท่าอนุญาตได้เลย 
  ใช่หรือไมค่รับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ใช่ครับ แต่กระบวนการนั้นต้องผ่านสภาท้องถิ่นครับ ก็เหมือนให้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    รับรองไปทั้ง 2 อย่างเลย  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ แต่หลัง พ.ศ.2537 ไป อยู่ในการพิจารณาของ 

  กรมเจ้าท่าใช่หรือไม่ครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - คือหน้าที่ของสภาเทศบาลคือรับรองว่าสิ่งปลูกสร้างนั้น ปลูกสร้างตั้งแต่  
ประธานสภาเทศบาล    วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้นเอง  

  คือรับรองว่าปลูกอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ ในส่วนที่ล่วงล้ าเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า  
  ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ออกใบอนุญาต  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล      
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ผมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์   

  รัตนพรวารีสกุล ก็ประสานกับกรมเจ้าท่าอยู่เป็นประจ า เพราะก็กลัวเรื่องนี้ 
  เหมือนกันครับ และต้องดูระเบียบข้อบังคับตามประกาศด้วย ผมจะขอมติ  
  10 รายนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบรับรอง  
  อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่วันที่ 24  
  สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  จ านวน 10 ราย  
  โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

-  มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน   
  ต่อไปล าดับที่ 6 สิ่งปลูกสร้างส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างข้ึน 
  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อันนี้ไม่ได้ระบุวันที่มา แต่ผมจ าได้ว่าอยู่ 
  ในช่วงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
  เพราะว่าก่อสร้างอยู่ในชุมชนตากสินมหาราช ซึ่งอยู่ในเขต 2 เขาขอไว้ 
  เพ่ือบางส่วนในอนาคต เขาอาจจะลงไปใช้พื้นที่ชายน้ าตรงนั้นครับ ได้หารือ 
  กับประธานชุมชนตากสินมหาราชแล้ว เขาขอเผื่อไว้ก่อนเลยว่าอนาคต 
  เขาอาจจะต้องใช้พ้ืนที่ที่ล่วงล้ าเข้าไปเล็กน้อย ในเมื่อกรมเจ้าท่าเปิดโอกาสมา  
  เขาเลยยื่นขอไปครับ เพ่ือให้ถูกระเบียบเลย ไม่ต้องการให้มีปัญหาภายหลัง 
  และล าดับที่ 6 ก็ก่อสร้างอยู่ในช่วงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 22  
  กุมภาพันธ์ 2560 สร้างเสรจ็แล้วหลายปี แต่คงไม่ก่อนปี 2537 ผมจะขอ 
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  มติจากสภาแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบ 
  รับรองสิ่งปลูกสร้างส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างข้ึน 
  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2537  
  ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  จ านวน 1 ราย โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  -  มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน   
ประธานสภาเทศบาล      เพ่ิมเติมของเทศบาลนครระยอง ที่มายื่นภายหลัง ข้อ 1 ของเอกสาร 

  เพ่ิมเติม คือท่าเทียบเรือ จ านวน 4 ท่า  สะพาน จ านวน 4 สะพานนี้ 
  เป็นของเทศบาลนครระยองหรือไม่ครับ ท่านนายกเทศมนตรีจ าได้หรือไม่ครับ 
  ว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2537 หมดเลยหรือไม่ครับ แต่ก็อยู่ในเงื่อนไข ข้อ 2 ครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  จ านวน 4 รายนี้ ท่าเทียบเรือเล็กลุงจุ่น ท่าเทียบเรือเล็กลุงน้อย 
  ท่าเทียบเรือปากคลองก้นปึก ท่าเทียบเรือแหลมเจริญ ทั้ง 4 รายนี้สร้าง 
  หลังปี พ.ศ. 2537 เหมือนกัน แต่ก่อนปี 2560 ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถ 
  รับรองได้ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีเอกสารหรือไมค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายไพรทูรย์ รัตนพรวารีสกุล 

นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออนุญาตน าเสนอในกรณี  
สมาชิกสภาเทศบาล    ล าดับที่ 4 คือ ท่าเทียบเรือปากคลองก้นปึก เราต้องแยกให้ชัดเจนว่าการ 

  มีอยู่ของท่าเรือนี้ ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ าไป แต่ว่าเราจะมาปรับปรุง 
  เมื่อไรนั่นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่าเทียบเรือปากคลองก้นปึก  
  ผมยังไม่เกิดเลยครับ ผมก็เลยไม่รู้สร้างเมื่อไรครับ เรียนเพ่ือทราบ 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ในเมื่อเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลบ้านอยู่ตรงนั้น เขายืนยันว่าก่อนปี พ.ศ.2537 
ประธานสภาเทศบาล    คือก่อนปี 2537 จ านวน 1 ราย  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ล าดับที่ 4 คือเดิมทีเมื่อก่อนเป็นแค่ 
นายกเทศมนตรี     ขั้นบันไดที่ลงบันไดชายคลอง คือ ท่าเรือจ้าง ให้คนลงเรือเพ่ือไปลงเรือจ้าง  

  ไม่ขนาดที่จะเป็นท่าเรือส าหรับเรือประมงท่ีมาจอด แต่เรือประมง 
  ก็จอดได ้และหลังจากปี พ.ศ. 2537 เทศบาลนครระยองได้ท าการปรับปรุง 

     สร้างเป็นขนาดใหญ่ เรือประมงขนาดใหญ่ก็สามารถมาจอดได้ ท่าเรือมีมา 
  ก่อนปี 2537 แล้วครับ เป็นท่าบันไดลงไป แต่ถ้ามาปรับปรุงหลังปี 2537  
  ซึ่งทั้งหมดเข้าเงื่อนไขซึ่งสามารถรับรองได้ จึงขออธิบายให้เพ่ือนสมาชิกสภา 
  เทศบาลไดร้ับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับรองท่าเทียบเรือท่ีก่อสร้าง 

  ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
  จ านวน 4 ท่าเทียบเรือ โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

- มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน   
  เพ่ิมเติมล าดับที่ 2 เขื่อนกันน้ าเซาะ จ านวน 2 แห่ง มีเอกสารแนบมา 
  เหมือนกันครับ เอกสารท่าเทียบเรือของเทศบาลนครระยอง  
  อันนี้ก็อยู่ในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2537 แต่ก่อน กุมภาพันธ์ 2560  
  ใช่หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เขื่อนกัน 
  น้ าเซาะ เขื่อนกันดิน บริเวณบ้านลุงจุ่น กับเข่ือนกันดินแหลมเจริญ  
  เขื่อนนี้อยู่ในประกาศของกระทรวงคมนาคม ข้อ (จ) หน้า 16  
  ซึ่งสร้างหลังปี พ.ศ. 2537 แต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเขื่อนที่ 
  เข้าเง่ือนไขตามข้อ (จ) ทางกรมเจ้าท่าเลยน าเสนอมาว่าสามารถรับรองได้ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ในเอกสารเป็นหัวข้อที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล    กับหัวขอ้ที่ 5 เป็นรูปภาพ ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ครับ  

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใด เห็นชอบรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
  ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2537 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
  ประเภทเขื่อนกันน้ าเซาะ จ านวน 2 แห่ง โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

- มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน   
  เพ่ิมเติมล าดับที่ 3 เข้าหมวด (ณ) จ านวน 1 ราย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับราย 
  ที่ 7 นางสมัย  บุญอนันต์ ทางกรมเจ้าท่าได้ลงไปส ารวจ ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ  
  และนางสมัย  บุญอนันต์ ได้มาแจ้งแล้วว่าได้เคยมาส ารวจแล้ว ทางกรมเจ้าท่า 
  ว่ามีอยู่แล้ว และเป็นสิ่งปลูกสร้างก่อนปี 2515 ซึ่งจะสร้างอะไรก็ได้ไม่ต้อง 
  เข้าเง่ือนไข 17 ข้อ อันนี้สามารถที่จะไม่ต้องระบุ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน  
  แพปลา หรือท่อลอด อันนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2515  
  สามารถรับรองได้เลยครับ กรมเจ้าท่าจึงน าเสนอมาบอกแจ้งมาให้รับรองด้วย  
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่านใดเห็นชอบรับรองสิ่งปลูกสร้าง 

  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 ถึง 23 สิงหาคม 2537 เป็นอาคารหรือ 
  สิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ส าหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม จ านวน 1 แห่ง โปรดยกมือครับ  

(  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 ท่าน-  ) 

- มีสมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้การรับรอง จ านวน 18 ท่าน   
  ซึ่งรายชื่อรวมทั้งสิ้น 250 ราย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล 
  นครระยองทุกฝ่าย ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ที่ได้จัดท า 
  เรื่องนี้เข้ามา ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและ 
  แผนงาน กองช่าง ที่ได้เรียบเรียงและแยกเอกสารเป็นเวลา 4 วัน  
  ท าให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และง่ายต่อการพิจารณา  
  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - ให้การรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล ้าล้าแม่น ้า ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะ 
  รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 จ้านวน 250 ราย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล       ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  

  แสงสุขขาครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 คือเรื่องของการอนุมัติ ท าไมบริเวณ 

  ตลาดแต่ก่อนเข้ามาส ารวจ และสักพักหนึ่งแล้วท าไมถึงไม่มีรายชื่อมา ผมสงสัย 
  อยู่ครับ และถ้าหากว่ามีปัญหาทีหลัง ประชาชนจะว่าพวกผมได้ว่าท าไม 
  ไม่สนใจเลย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องนีท้่านถามฝ่ายบริหารนะครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  หรือว่าต าบลเนินพระ เขาจะส่งไปทางเทศบาลต าบลเนินพระหรือไม่ครับ 
  หรือต าบลเชิงเนิน เพราะตลาดอยู่ต าบลเชิงเนิน อาจจะส่งไปทางเทศบาล 
  ต าบลเชิงเนิน เพราะมาก็ต้องมาพร้อมกัน ไม่ใช่ว่ามาทีละรอบแบบนี้  
  ยังไงก็ประสานงานติดตามด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ท่านคงหมายถึงว่าท าไมพ้ืนที่เขต 3 ไม่มีให้มาพิจารณาเลยใช่ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่มีให้การรับรองใช่หรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไมค่รับ  
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ 
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นายอนุสรณ์  สุรนารถ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4  

  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องฝากท่านประธานสภาเทศบาล 
  ผ่านไปยังผู้บริหาร จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องป้ายที่ติดเชิงสะพานเฉลิมชัย 
  ตัวหนังสือเล็กเกินไป ท าให้มองไม่เห็น ผมมีความเห็นว่าควรจะท าตัวหนังสือ 
  ขนาดใหญ่ เพราะผมขับรถชะลอยังอ่านไม่รู้เรื่องเลย และทุกวันนี้รถสิบล้อ  
  สิบแปดล้อก็ยังวิ่งอยู่ปกติ จึงขอเสนอว่าควรท าป้ายขนาดใหญ่ด้วยไม้อัด 
  ทั้งแผ่น และเขียนตัวหนังสือขนาดใหญ่ ตรงบริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
  ก็เช่นกัน ถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น ถ้าจะให้ดีควรมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
  ไปคอยยืนบังคับใช้ประกาศนี้ด้วย เพราะว่าทุกวันนี้รถยังวิ่งอยู่ ฝากท่านประธานสภา 
  เทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายปกรณ์  แสงสุข  

นายปกรณ์  แสงสุข  - ท่านประธานสภาเทศบาลครับ บริเวณตรงเชิงสะพานฝั่งทางไปหัวบ้านเลี้ยวขวา   
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอให้ติดตั้งป้ายวันเวย์ได้หรือไม่ เพราะการจราจรติดขัดมาก เนื่องจากรถ 

  ที่ลงสะพานแล้วเลี้ยวขวา ท าให้รถด้านในออกไม่ได้ และเกิดอุบัติเหตุ 
  เป็นประจ า ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายปกรณ์  แสงสุข  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

  นายสมชาย  แสงสุขขาครับ 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสมชาย  แสงสุขขา  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 ผมขอแนะน าที่ท่านสมาชิกสภา 

  เทศบาล นายอนุสรณ์  สุรนารถ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่จะให้เขียนป้าย  
  ผมคิดว่าคงห้ามไม่ได้  ผมขอเสนอว่าควรท าคานก้ันก าหนดความสูง 
  จะเหมาะสมมากกว่าที่จะส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจไปประจ าจุดนั้น ซึ่งคงต้อง 
  อยู่เวรจนถึงเท่ียงคืน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 

      (  -ไม่มี-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติม วันนี้สภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    นครระยองได้ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณ 

  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน  
  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 

(ปิดประชุมเวลา 15.10 น.) 
 
 

            (ลงชื่อ)                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

         (ลงชื่อ)                                           ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        

 
                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 
 

         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม
            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)   ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 

        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


