
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 

วันที่  5  มีนาคม  2558 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
6. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
10. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
11. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
28. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
29. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
30. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
3. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
4. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางลัดดา โกสีย์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
15. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
16. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
17. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
18. นางสาวรุ่งนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
19. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
20. นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
21. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
22. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล                      ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
        นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วม 

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
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  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ และก่อนที่จะมีการเปิดประชุม    
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   -  ประกาศสภาเทศบาลนครระยอง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง   
เลขานุการสภาเทศบาล        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี 2558 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก     
  เมื่อวันที่ 10    มีนาคม 2557  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   
  ประจ าปี 2558  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน   
  30 วัน 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
  พ.ศ.2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี 2558 แห่งสภาเทศบาลนครระยอง  ตั้งแต่วันที่ 10  
  กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2558 นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 
                                         ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบดังนี้ 

  1. รับโอนผู้จัดการสถานธนานุบาล จากเทศบาลเมืองจันทบุรี  
      มาด ารงต าแหน่งที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง จ านวน 1 ราย คือ 

                  นางลัดดา  โกสีย์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยองบาลนครระยอง  
        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป 

    2. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 
                  นางสาวอ าไพ  ชวนสินธุ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)       

       ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับที่ 179  ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2  
       แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2  งานธุรการ   
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง  

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป 
      3. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 
                  นางสาววันวิสาข์  ภักดีศุภผล ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 12         

       วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี  
       แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล 
       วัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม  2558  เป็นต้นไป 
      ทางสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลนครระยองครับ  

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      

 



 4 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และสมัยประชุม 
                       วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล            สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13  
                            พฤศจิกายน 2557  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557  
       ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

  ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ขอเชิญครับ  

  (  -ไม่มี-  ) 

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม  
       ผมจะขอมตจิากท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
         เหน็สมควรให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
        สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13  
                            พฤศจิกายน 2557  และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557  

  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  โปรดยกมือครับ 

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง  

มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
  2557 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557  
  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี 
                            พ.ศ.2558 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2559 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                  สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2558 และก าหนดวันเริ่มประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2559 ผมขอเชิญท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสภาด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล    เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
  ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
  ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความ 
  ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธาน 
  สภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที ่
  เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล     
ประธานสภาเทศบาล    ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรว่าการก าหนด 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปี พ.ศ. 2558 และก าหนดวันเริ่ม 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2559 เห็นควรเป็น 
  เช่นใดขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  

นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันขอก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล     สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2558  

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป   
  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล       

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต์ 
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ ได้เสนอก าหนด 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปีไปแล้วนั้น ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

- รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  ผมขอแก้ไขในระเบียบวาระนี้ครับ คือ 

  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอก าหนดระยะเวลาการประชุมที่ผ่านมา 
  เมื่อสักครู่ ผมขอเสนออีกรูปแบบหนึ่งครับ ผมขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปี ดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2558 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2    ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2558       
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3    ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4    ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
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  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป   
       มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา      
ประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ สืบเนื่องจากว่าร่างเทศบัญญัติฯ        

  ต้องเข้าสภาเทศบาล ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล    สืบเนื่องมาจากว่าในวาระที่ 3 เมื่อสักครู่นี้เราได้มีการลงมติไปแล้ว เพราะฉะนั้น  

  ผมให้ทางสภาเทศบาลได้แก้ไขมติในเรื่องการลงมติไปก่อนครับ ถึงจะมีการ  
  แก้ไขได้ ขอบคุณครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล      
ประธานสภาเทศบาล    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวรกมล  ปื่นปลื้มจิตต์ ได้เสนอเป็น 

  ตั้งแต่วันที่ 20 เป็นต้นไป และทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา เสนอเป็นตั้งแต่วันที่ 10 เป็นต้นไป เป็นอันว่าตามที่ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาล คุณวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์ เสนอถือว่าเป็นอันตกไป ไม่ทราบว่ามี 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา  
  เทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอแก้ไขให้เป็นไปตามมติ  
  ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒา เสนอ ดังนี้   

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2558 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2    ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2558       
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3    ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4    ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป   
       มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

      ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอผมขอผู้รับรอง  
  ด้วยครับ  

    (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ เป็นอันว่าเทศบาลนครระยองแห่งนี้  ได้ก าหนดการประชุมสภา 
  เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2558  
  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี  
  พ.ศ.2559 ดังนี้ 
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  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2558 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2    ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2558       
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3    ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  4    ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2558   
  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป   
       มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

มติที่ประชุม      - เห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา เสนอ   

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
                       หมวดค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณ  พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา 

  เทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  9,000  บาท    
  (เก้าพันบาทถ้วน)   ดังนี้   

  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ 
      หมวดค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร 
     - ค่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม  ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง   
      เป็นเงิน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

      เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์   
      หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เป็นค่าเครื่องพ่นยาแบบใช้ 
      แรงลม  ขนาด 1.5 แรงม้า  จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 15,000 บาท   
      (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยได้มีการก าหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะไว้  
      ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 นั้น ปรากฏว่าเมื่อได้ด าเนินการ 
      สืบราคาจากผู้ค้าทางอินเทอร์เน็ตและผู้ค้าในจังหวัดระยองแล้ว พบว่าครุภัณฑ์ 
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      ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมีคุณลักษณะและราคาต่ ากว่าบัญชีราคามาตรฐาน  
      ครุภัณฑ์ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อตามท่ีก าหนดไว้ได้ จึงต้องยกเลิกการ  
      จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม 
      วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ข้ึนใหม่  
      ตามท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด โดยให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการ 
      เดิมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนาด 2 แรงม้า  
      จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน  9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   

     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบประมาณ   “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป  
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                       จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครระยอง   
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารไดข้ออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์  

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
  หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอ  
        มติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
        เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
       หมวดค่าครุภณัฑ์ ไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ โปรดยกมือครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 21 ท่าน-  ) 

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ จ านวน 21 ท่าน เป็นอันว่าสภาเทศบาล 
        นครระยองแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
                       พ.ศ. .......... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล                     นครระยอง เรือ่งการจัดการมูลฝอยติดเชือ้  พ.ศ. .......... เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
       เสนอญัตติครับ 
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นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
     เพื่อขอความ เห็นชอบร่าง เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจัดการ 
     มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

      หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... 

          เหตุผล  เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลนครระยองและบริเวณข้างเคียง 
  มีสถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์   สถานบริการสาธารณสุข และสถาน 
  ประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือประโยชน์ในการ 
  รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  ในเขตเทศบาลนครระยอง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
  พ.ศ.  2535  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล               เทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ..........  

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 5 นี้ มีเอกสารเพิ่มเติม  
  จ านวน 4 แผ่น ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ท่านบนโต๊ะแล้ว ได้แก่ เอกสารหน้าที่  
  003/1, 003/2, 003/3 และ 166/1 ให้ทุกท่านใส่เพิ่มเติมตามล าดับได้เลย  
  เพ่ือให้เอกสารสมบูรณ์  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยังไม่ได้รับ  
  โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -ไม่มี-  )  

    - ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าได้รับเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวครบทุกท่านแล้ว  
  เชิญท่านวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ผมขออนญุาตกราบเรยีนท่านประธานสภาเทศบาลว่าให้ท่านประธานสภา  
      เทศบาลเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าเอกสารมาชี้แจงจะดีกว่าว่าจะให้แทรกเอกสาร  
      เพ่ิมเติมตรงส่วนไหนบ้าง เพราะมีสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านยังหาไม่เจอ  
      และมีการถกเถียงกันอยู่ว่าหน้าไหนกันแน่ เพื่อความชัดเจนครับ  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
ประธานสภาเทศบาล               เชิญทางกองวิชาการและแผนงาน ท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน      
      คุณ กรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง  
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นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ     ส าหรับเอกสารที่จะแทรก คือ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเปิดไปที่หน้า 003  
      และให้น าเอกสารเพ่ิมเติม คือ หน้าที่  003/1, 003/2, 003/3 แทรกต่อเข้าไป  
      เนื่องจากเอกสารขาดไป 3 หน้า และในระเบียบวาระท่ี 9 ให้เปิดไปท่ีหน้า 166  
      และให้น าเอกสารเพ่ิมเติม หน้าที่ 166/1 แทรกต่อเข้าไป เนื่องจากเอกสาร 
      ขาดไป 1 หน้า กราบขอบพระคุณค่ะ    

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน คุณกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง  
ประธานสภาเทศบาล               มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหรือไม่ครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล      

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  
      ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติเพ่ือจะพิจารณาในเรื่องของการบังคับใช้ในวาระต่าง ๆ นั้น  
      จากการท่ีผมไดต้รวจเอกสาร และไดด้ใูนเรือ่งของเอกสารท่ีส่งมา ผมคิดว่า 
      หลายท่านทัง้สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรต ิและผูมี้สว่นเก่ียวข้อง  
      ในการพิจารณา ได้มีการดู และมีการพิจารณากัน แต่ว่าหลัก ๆ แล้ว ผมคิดว่า  
      หลายท่านคงคิดเหมือนผม คือว่าสาระส าคัญคงไม่มีอะไรเปลีย่นแปลงเท่าไร  
      แต่เท่าท่ีผมดูผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการ  
      เปลี่ยนแปลง ซึ่งทางผู้บริหารได้มาขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ วันนี้อาจจะ  
      เป็นการพิจารณาในขั้นรับหลักการ ผมขออนุญาตว่าในครั้งต่อไป ขอให้มีอัตรา  
      ของเดิม หรือเทศบัญญัติฉบับเดิมแนบมาให้ด้วยว่าในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
      เช่น อัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องของการจัดเก็บขยะมูลฝอย คืออัตราเดิมนั้น  
      บางท่านอาจจะทราบ บางท่านไม่ทราบ ผมยอมรับว่าบางอย่างผมก็ไม่ทราบ  
      เหมือนกันว่าอัตราละเท่าไร แต่พอปรับมาเป็นอัตราใหม่ เราเองก็ไม่ทราบว่า  
      จะพิจารณาอยา่งไร หรอืจะมีข้อท้วงตงิ หรือข้อเสนอแนะอยา่งไรบา้ง  
      ฝากท่านประธานสภาเทศบาลดว้ย คือขอแนะน าวา่ควรมอัีตราของเดมิไว้ให้  
      ทางสภาเทศบาลได้พิจารณาด้วยเพื่อความกระจ่าง ขอบคุณครับท่าน  
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล   
ประธานสภาเทศบาล               เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอบคุณเพ่ือน 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แนะน า ต้องกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
ผ่านไปยังเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ คือเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
นั้นเป็นเรื่องใหม่ จึงไม่มีเรื่องเดิมมาเปรียบเทียบให้ดู แต่ในระเบียบวาระต่อ ๆ ไป  
จะมีอัตราของเดิมให้ดูเพื่อเปรียบเทียบว่าอัตราของเดิมเท่าไร และอัตรา  
ของใหม่เท่าไร ทางฝ่ายผู้บริหารเห็นว่าควรจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมได้แล้ว  
เพราะปัจจุบันเมืองได้ขยายเพ่ิมมากข้ึน มีอัตราก าลังค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น  
สถานพยาบาลหรือคลินิกต่าง ๆ จึงก าหนดมาใหม่ กราบเรียนให้เพ่ือนสมาชิก 
สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล      หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เพ่ือให้เกิดความ 

              เข้าใจตรงกัน ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
  ข้อบังคับในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติด้วยครับ 

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรต ิคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในเรื่องของ 

  ร่างเทศบัญญัติ ข้อ 45 บอกไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
  สามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคที่สองในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร 
  ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู ่
  ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติได้พิจารณาสาม 
  วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการ 
  แปรญัตติ วรรคที่สามญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
  รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
  แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น วันนี้จึงเป็นขั้นรับหลักการ จึงขออนุญาตชี้แจง 
  ให้ทราบ ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ไดช้ี้แจงไปนั้น วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองเปน็การประชุม 

  ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
  เพ่ิมเติมขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย   
สมาชิกสภาเทศบาล      แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ผมมีข้อสงสัยว่าปัจจุบันทางเทศบาล 
      ได้ด าเนินการการก าจัดหรือการจัดเก็บหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ทราบ  
      ว่าได้ด าเนินการหรือยัง เพราะปัจจุบันเชื้อโรคมีมาก และไม่เห็นว่าจะมีหน่วยงานไหน  
      ออกมาว่าจะก าจัดตรงไหน และสถานที่ก าจัดอยู่ตรงไหน  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา 
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
  เพ่ือนสมาชิกที่ได้สอบถามเพ่ือความกระจ่าง ขอกราบเรียนว่าเดิมเทศบาลเราได้  
  เก็บก าจัดอยู่แล้ว โดยเทศบาลเราท าการเก็บตามคลินิก และท่ีต่าง ๆ และจ้าง 
  ก าจัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องขยะติดเชื้อ แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ  
  และท่ีน าเทศบัญญัตินี้เข้ามาเพ่ือให้ถูกระเบียบกฎหมาย ขอบคุณครับท่าน  
  ประธานสภาเทศบาล 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                     

  (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม   
      ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใด เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. .......... โปรดยกมือครับ 

       (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
                       และมูลฝอย พ.ศ. .......... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล       เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......... เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
       เสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง      
เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจัดการ 

  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ    
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ... 

  เหตุผล  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม จ านวนประชากร 
  และสถานประกอบการในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่าง 
  ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย   
  ซึ่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
  พ.ศ.  2540 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 
  เก็บ  ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้มีเนื้อหา 
  และอัตราค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือประโยชน ์
  ในการรักษาความสะอาด การควบคุม และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ   
  และเงื่อนไข ในการขอออกใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  การต่ออายใุบอนุญาต  
  และอัตราค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
  พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
  พ.ศ.  2535  จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัตฉิบับเดิม และตราเทศบัญญัตินี้ 
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จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. .... เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป 
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพ่ิมเติม คือเรื่องนี้มีเทศบัญญัติของเก่า 
  อยู่แล้ว ซึ่งจะขอยกเลิกของเก่า และน าเทศบัญญัติใหม่เข้ามาแทน และอัตรา 
  ค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เป็นปัจจุบัน จึงกราบเรียน 
  ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล                    หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณสมชาย  แสงสุขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย   
สมาชิกสภาเทศบาล      แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ขอให้ท่านเปิดไปที่หน้า 03๙  
      ในข้อที่ (๗) ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง  ท าการขน คุ้ย  
      เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ คือหากท่านสังเกตเวลาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีรถ  
      พ่วงข้างไปคุ้ยไปเขี่ย ไม่ทราบว่าจะมีเทศบัญญัติใดห้ามได้หรือไม่ครับ บางครั้งคุ้ย  
      ออกจากถังขยะ และไม่เอาเข้าด้วย ดูเกะกะไปหมด และบางครั้งรถจอดขวางถนน  
      จะขอให้พิจารณาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล                    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  
      รัตนพรวารีสกุล  

นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ขอให้เปิด  
สมาชิกสภาเทศบาล    ไปที่หน้า ๓๘ ข้อที่ ๘ (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล  
      หรอืมูลฝอยในทีห่รอืทางสาธารณะ นอกจากในทีที่เ่ทศบาลนครระยองจัดไว้ให้  
      ซึ่งในความหมายของข้อนี้ หรือข้ออ่ืน ๆ ในหมวดนี้ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ  
      ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีที่เอกชนในหลายแห่งที่เป็นที่ว่างเปล่า และก็มีคนมักง่าย  
      บางกลุ่มท่ีเอาขยะของตนเองไปทิ้งในที่ของเอกชน ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในหมวดนี้  
      ยังไม่มีการครอบคลุมถึงเนื้อหาตรงนี้ด้วย เพราะฉะนั้นในข้อนี้ที่บอกว่าห้ามมิให้  
      ผูใ้ดท าการถ่าย เท ทิง้ หรือท าให้มีข้ึนซึง่สิ่งปฏิกูล หรอืมูลฝอยในทีห่รอื  
      ทางสาธารณะ ถ้าเป็นไปได้ต้องขอฝากทางคณะกรรมการแปรญัตติด้วย คือต้องการ  
      ให้เพ่ิมเติมไปว่าในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการ  
      ป้องกันในการที่คนจะน าขยะไปทิ้งในที่ของผู้อื่นซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน  
      ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล                  ไม่ทราบผมเข้าใจตรงกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารสกุล  
      หรอืไม่ครับว่าถ้าเอาไปท้ิงในทีเ่อกชน  ที่เอกชนก็น่าจะเป็นเจ้าของเรื่องหรือไม่ครับ  
      ผมไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะมีอ านาจไปดูแลให้เขาถึงอยา่งนั้นหรอืไม่ครับ  
      เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  
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นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    คือมีหลายท่านที่มีที่ว่างเปล่าแต่ไม่ได้ท าอะไร ปัจจุบันเจ้าของที่ตรงนั้นได้รับความ 
      เดือดร้อนคือมักจะมีคนน าขยะไปทิ้งบ้าง ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเวลาเจ้าทุกข์เขามา  
      ร้องกับเทศบาล บางครั้งก็ได้แค่ไปตักเตือนเท่านั้นเอง ซึ่งไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้  
      ในขณะเดียวกันกฎหมายหรือข้อบังคับบอกว่าจะปรับได้ไม่เกินหนึ่งพันบาท  
      ฉะนั้นตรงนี้หากเราระบุในเรื่องของกฎข้อบังคับท่ีชัดเจน และการเพิ่มโทษ  
      ผมเชือ่ว่านา่จะสามารถปอ้งกันและปราบปรามไดม้ากกว่านี้ ขอบคุณครับท่าน  
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล 
ประธานสภาเทศบาล              ต้องฝากทางท่านเลขานุการสภาด้วยครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม                    
        ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใด เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......... โปรดยกมือครับ 

       (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการ 
                      ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล                   เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  

  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการ 
  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

      หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ...  

เหตุผล  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และจ านวนประชากร    
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจการ 

  หลายประเภทมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง   
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมได้บังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  ประกอบกับประกาศ 
  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็น  
  อันตรายต่อสุขภาพออกมาหลายฉบับ  เพ่ือให้มีเนื้อหาและอัตราค่าธรรมเนียม 
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  สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการของสถานประกอบการ  
  ในปัจจุบันและให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติ 
  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องยกเลิก 
  เทศบัญญัตฉิบับเดิม และตราเทศบัญญัตินี้ 

     จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ 
  ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล               หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
      คุณสมชาย  แสงสุขา  

นายสมชาย  แสงสุขขา  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมชาย   
สมาชิกสภาเทศบาล      แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3  ขอให้ท่านเปิดไปที่หน้า 0๗๓  
      กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ข้อ ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  ผมอยากทราบว่า 
      หากเลี้ยงตัวเดียวเสียปีละเป็นหลักหมื่นหรือไม่ครับ ซึ่งการเลี้ยงม้า โค กระบือ นั้น 
      มีก าหนดกี่ตัว ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมชาย  แสงสุขขา  
ประธานสภาเทศบาล                    เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
      เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล     ที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เพ่ือเป็นความรู้เพราะว่าผมได้ดูจนละเอียดแล้ว  
      ก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกัน ผมขอเป็นความรู้ครับ คือต้องการให้ผู้บริหารได้ชี้แจง  
      ให้ทางสภาเทศบาลได้ทราบว่าบัญชีค่าธรรมเนียม  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น  
      อันตรายต่อสุขภาพ ตามเอกสารตั้งแต่หน้า ๗๓ ถึงหน้า ๙๑ อันนี้เป็นอัตรา  
      ค่าธรรมเนียมที่ทางเทศบาลก าหนดขึ้นเอง หรือว่าเป็นกฎกระทรวงที่บังคับมา  
      ซึ่งหากเป็นกฎกระทรวงที่บังคับมา นั่นก็หมายถึงว่าทุก ๆ เทศบาลจะใช้อัตรา  
      เดียวกัน ถูกต้องหรือไม่ครับท่านประธานสภาเทศบาล หรือมีคณะกรรมการกลาง  
      แต่ละจังหวัดเป็นผู้ก าหนดขึ้น ขอเป็นความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่าน  
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์ เจนจิรวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล                    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองท่านที่ได้สงสัย ได้สอบถามเก่ียวกับ  
      เรื่องการเลี้ยงสัตว์ คือเลี้ยงเชิงพาณิชย์ครับ หากว่าเลี้ยงไว้ตัวเดียว คือเลี้ยงไว้อยู่  
      เป็นเพื่อนแก้เหงานั้น ไม่ถือว่าเป็นเชิงพาณิชย์ครับ คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับ  
      ส่วนค่าธรรมเนียมทีก่ าหนดไว้นั้นมีอยู่ในกฎกระทรวง คือเพดานก าหนดไว้ว่าไม่เกิน  
      หนึ่งหมืน่บาท ซึ่งเทศบาลเราไดคั้ดลอกตามกฎกระทรวงมา แตเ่ทศบาลเราจะเก็บ  
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      ให้ต่ ากว่านี้ก็ได้ ซึ่งอาจจะก าหนดได้ว่าการเลี้ยงม้า โค กระบือ อาจจะเหลือแค่  
      ห้าพันบาทก็ได ้แตต่ามกฎกระทรวงเทศบาลเราจะก าหนดเกินหนึ่งหมืน่ไม่ได ้  
      จึงกราบเรยีนให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไดท้ราบ ขอบคุณครับท่านประธาน  
      สภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ตามท่ีฉายขึ้น 
ประธานสภาเทศบาล    ที่หน้าจอให้ทุกท่านดูในขณะนี้ คือ หากเป็นตัวหนังสือสีเหลืองจะเป็นอัตราใหม่  
      ส่วนตัวหนงัสอืสีแดงจะเป็นอัตราเดมิ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม   
      ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใด เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุม 
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  โปรดยกมือครับ 

       (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 
                       บ ารุงท้องที่ พ.ศ. .......... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล                   เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ..........  

  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
      ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
      เพ่ือขอความ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การลดหย่อน 
      ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

           หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ... 

  เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง (ชั่วคราว) เรื่อง ก าหนด 
  เกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตเทศบาลเมืองระยอง  
  พ.ศ. 2524  ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง  
  ท าให้มีเนื้อหาและชื่อเทศบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องตรงกับเทศบาลนคร 
  ระยอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 
  และเป็นการอ านวยความสะดวกในการบังคับใช้เทศบัญญัติ ว่าด้วยการ 
  ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  จึงจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิม 
  และตรา  เทศบัญญัตินี้   
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       จึงเสนอญตัติเพ่ือขอความเหน็ชอบรา่งเทศบญัญัติเทศบาลนครระยอง   
     เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. ... เพ่ือที่เทศบาล 

  จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล               หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม                    
        ผมจะขอมตจิากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

  ท่านใด เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อน 
  ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ..........  โปรดยกมือครับ 

       (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
            ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
            พ.ศ. .......... 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  

  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. .......... 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
   ด้วยนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครระยอง  
   เพ่ือขอความ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจัดเก็บภาษี 
   ธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม  
    ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

       หลักการ  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่อง การจัดเก็บ  
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา   
  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  พ.ศ. .... 

      เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ   
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ในการเล่นการพนัน  พ.ศ. 2542  ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ 
  เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง ท าให้ชื่อเทศบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้อง 
  ตรงกับเทศบาลนครระยอง  เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นการอ านวยความ  
  สะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิมและตราเทศบัญญัตินี้ 

จึงเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
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  เรื่อง การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ...  
  เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล               หรือสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม                    
        ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   

  เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจ 
  เฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม 
  ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. .......... โปรดยกมือครับ 

       (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 20 ท่าน-  ) 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 ท่าน  
       ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ตามทีท่่านเลขานุการสภาเทศบาลไดช้ี้แจงไปแล้ว  

  ว่าเราสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ หรือจะเสนอค าแปรญัตติ  
  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอได้เลยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
  คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  

  ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติ ผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาในการให้สมาชิกสภา 
  เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน จึงขออนุญาตให้มีการทอดระยะเวลา  
  ออกไป ไม่อยากให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ขอบคุณครับ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล              - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ให้ทอดระยะเวลาในการ  

  เสนอค าแปรญัตติออกไป ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  )  

    - รับรองถูกต้องครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
  สภาท้องถิ่น ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
  แปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาเสนอ 
  ค าแปรญัตตคิวรมีกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์   
  เจนจิรวัฒนา  

นายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา  - ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล     ที่เคารพ ผมนายนรินทร์  เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑  
      ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์   
      มโนพรศิริกุล ที่ได้เสนอไปเมื่อสักครู่ แต่ผมจะขอปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาล  
      คือต้องการให้ท่านประธานสภาเทศบาลตีความในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      ข้อ ๔๔ (๑) ว่าด้วยการจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ 
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      ข้อบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งอันนี้จะตีความว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับการเงิน  
      หรอืไม่ครับ และหากในบงัคับข้อนี้เก่ียวกับเรื่องการเงนิก็คงจะพิจารณาสามวาระ  
      รวดเดียวไม่ได้ครับ ผมต้องการให้การประชุมนี้ถูกต้องครับ ขอให้ท่านประธานสภา  
      เทศบาลพิจารณาดูครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ทางท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล                เทศบาลได้เสนอทอดระยะเวลาในการแปรญัตติออกไป ไม่ได้พิจารณารวดเดียว  

  สามวาระครับ และท่ีผมจะถามต่อก็คือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 
  เป็นกี่วันในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติครับท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาล คุณนรินทร์  เจนจิรวัฒนา ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอได้เลยครับ    
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา  
  3 วัน ครับ 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล ตามที่ท่านสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

  เป็นเวลาสามวัน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

- รับรองถูกต้องครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  ได้เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 
  สามวัน ผมขอก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป และผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป 
  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558  เวลา 14.00 น.  
  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ส่วนเอกสารจะให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลแจก 
  ให้ท่านภายหลังครับ 

มติที่ประชุม   - รับหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติ 
    ร่างเทศบัญญัติ) 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล      นครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)  

  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติด้วยครับ  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม 

  สภาท้องถิ่น ข้อ 105 ซึ่งประกอบมาตั้งแต่ข้อ 103 และ 104 บอกไว้ว่า 
  ในเรื่องของการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
  หรืองบเพ่ิมเติมจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร 
  ญัตติเราจะตั้งใหม่ทุกปี ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
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  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
  ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ 
  ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งตาม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
  ฉะนั้นจึงน าเรียนในที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองท่าน 
  ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
  สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุมว่าจะเสนอให้มีก่ีคน  
  แล้วจึงเสนอชื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล และใน 
  การที่จะเสนอชื่อให้เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตามที่ท่านตกลงกัน  
  โดยการหารือกันในที่ประชุม และลงมติว่าจะมีใครบ้าง ซึ่งข้อบังคับการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเช่นนี้ครับ   

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล                      ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

แต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมจึงขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านเห็นสมควรว่า    
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสมควรมีกี่ท่าน ขอเชิญเสนอครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น ครับ  

นายรักเร่  ส าราญรื่น    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายรักเร่  ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4   

  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) จ านวน 5 ท่าน ขอบคุณครับท่าน    
  ประธานสภาเทศบาล 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณรักเร่  ส าราญรื่น ได้เสนอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 ท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
                           หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่ามติสภาเทศบาล 
          นครระยองแห่งนี้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
          จ านวนหา้ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อไดเ้ลยครับ  

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์  สุรนารถ ครับ  

นายอนุสรณ์  สุรนารถ    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอนุสรณ์  สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  

  เขต 4  ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมดห้าท่านดังนี้ครับ 

     1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
     2. นางอ าไพ  วงเวียน  
     3. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอนุสรณ์ สุรนารถ 
ประธานสภาเทศบาล                      ตามท่ีคุณอนุสรณ์  สุรนารถ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

  จ านวนห้าท่าน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

      (  -สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง-  ) 

    - รับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
      หรอืไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการ   
  สามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ)  
  จ านวนห้าท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

     1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
     2. นางอ าไพ  วงเวียน  
     3. นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์  
     4. นายสมชาย  แสงสุขขา  
     5. นายรักเร่  ส าราญรื่น  

มติที่ประชุม      - เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ท่าน  
      เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  (คณะกรรมการ 
      แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ) ได้แก่ นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล, นางอ าไพ  วงเวียน, 
      นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์, นายสมชาย  แสงสุขขา และนายรักเร่  ส าราญรื่น 

ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ   
   กึกก้องสวัสดิ์  

นายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมานะ  กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๓  
   เรื่องของผมคือน้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี คือบริเวณถนนราษฎร์บ ารุง ซึ่งได้เกิด  
   ฝนตกเม่ือสองวันที่ผ่านมานี้ ซึ่งฝนก็ตกไม่มาก บังเอิญผมได้ผ่านไปทางนั้น  
   บริเวณถนนราษฎร์บ ารุงนั้นทางผู้บริหารเทศบาลนครระยองเองก็ไม่ได้  
   ทิ้งขว้างเรื่องนี้ ซึ่งทางผู้บริหารของเทศบาลนครระยองได้ดูแลมาตลอด  
   แต่บริเวณนั้นมันยังเป็นปัญหาอยู่ คือท่อน้ าเสียของสงเคราะห์สวนยางน้ า  
   ก็ไหลลงไป หรือน้ าจากเนินบริเวณมโนราห์ และที่สูง ๆ น้ าก็ไหลลงไปตรงนั้น  
   ที่เดียว แต่ทางระบายน้ านั้นมีขนาดเล็ก ผมไม่ได้ว่าเทศบาลเราท าเล็ก  
   คือมันเล็กมาแต่เดิมแล้ว ซึ่งแนวทางแก้ไขนั้นคือตอนนี้จะเห็นว่ามีท่อบ าบัด  
   น้ าเสียขนาดใหญ่อยู่กลางถนน ซึ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นผมว่าถ้าน้ า  
   ไหลลงบ่อพักไป และให้มันไหลไปตรงนั้น ผมว่ารับน้ าได้ท้ังล าคลองเลย  
   หมายถึงเวลาฉุกเฉินครับ เพราะว่าฝนตกนานหนึ่งชั่วโมงน้ าสูงเกือบแค่เข่าแล้ว  
   น้ ามันไม่แห้งครับ ต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงถึงน้ าจะแห้ง  และผมก็ไม่ทราบว่า 
   บ่อกลางถนนนั้นใช้ได้หรือไม่ เพราะผมได้เรียนรู้มาเรื่องถนนชนบท ทางหลวง  
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   หรือถนนหลาย ๆ สาย ผมได้เคยถามผู้บริหารหรือว่านายกฯ ผมว่าแล้วท า  
   อย่างไรครับ ท่านบอกไม่เป็นไรคือขอใช้ อีกหลายที่ครับ ถนนบางที่หรือว่า  
   แขวงการทางเขามีถนน มีเลนกลางอยู่ ซึ่งเป็นของแขวงการทาง แต่ผู้บริหาร  
   คือนายกฯ ผมเก่งครับ ขอใช้ครับ ผมเลยได้เรียนรู้มาครับ จึงน ามาเล่าให้ฟัง  
   ซึ่งตรงนี้ท่อท่ีมีอยู่เปล่าประโยชน์ ผมว่าจะเป็นการระบายได้ดีเลยครับ  
   อีกเรื่องหนึ่งคือ ผมได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาไปดูงาน อย่างเช่นได้ไปกับ  
   ทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือไม่ได้ไปนั่งรถเฉย ๆ คือเหมือน  
   ไปท างาน หรือไปทัศนศึกษา ได้ไปพบกับเพื่อนต่างจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่เขาพูด  
   หรือเขาประชุมนั้นมีความหมาย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก เพราะคนเรา  
   ก็ควรอยู่อย่างสุขภาพดี ซึ่งอาหารก็ต้องดีกว่ายาครับ ผมว่าหากกองงานไหน  
   ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาก็ควรจะถ่ายภาพมาฉายให้ดูบ้างว่าที่ไปมานั้น  
   ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยัง  
   ท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณมานะ  กึกก้องสวัสดิ ์
ประธานสภาเทศบาล                      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

      (  -ไม่มี-  )  

    - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม    
        และทางคณะผู้บริหารก็ได้ตอบค าถามไปแล้ว วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ 

  ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้า 
  ส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 16.00 น.) 
 

            (ลงชื่อ)         นายสุธน  ซื่อประเสริฐ         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 

            (ลงชื่อ)      วรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์          ประธานตรวจรายงานการประชุม  
            (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 

                                        (ลงชื่อ)   ภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

         (ลงชื่อ)      พจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์       กรรมการตรวจรายงานการประชุม                        
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

         (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย       กรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

         (ลงชื่อ)          อนสุรณ์  สรุนารถ            กรรมการและเลขานุการ                 
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)         ตรวจรายงานการประชุม 
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           (ลงชื่อ)                                            ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายสุธน  ซื่อประเสริฐ) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
 
            (ลงชื่อ)                                         ประธานตรวจรายงานการประชุม  

             (นางวรกมล  ปิ่นปลื้มจิตต์) 
 

                                        (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
         (นายภาณุพงค์  พัฒนวงศ์อนันต์) 

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    
                    (นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม            
                    (นายประเสริฐ  ฟ้าประทานชัย)    

 
         (ลงชื่อ)                                           กรรมการและเลขานุการ                  
                        (นายอนุสรณ์  สุรนารถ)        ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  (นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา) 
        ประธานสภาเทศบาลนครระยอง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


