
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 

วันที่  10  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. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายประกิต   ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาล 
10. นายนรินทร์   เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอวบ   วงศ์มหา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิโรจน ์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายประเสริฐ   ฟ้าประทานชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางอ าไพ   วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายไพฑูรย์   รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายชลัช   รุจิพัฒนพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายพจนาท   นัยพงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรโรจน ์  เกษรศิริศิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายปกรณ์   แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายมานะ   กึกก้องสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทศพร   รติยานุวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสมชาย   แสงสุขขา สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางวรกมล   ปิ่นปลื้มจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายรักเร่   ส าราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นายอนุสรณ์   สุรนารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
26. นายบุญปลูก   ณีวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
27. นายบรรหาญ   สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
2. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. นายนิพนธ์   เตชโชควาร ี รองประธานสภาเทศบาล          (ลากิจ) 
4. นายพัชวัฒณ์   สมัยพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
5. นายณัฐพัฒน์   เขตขัน สมาชิกสภาเทศบาล                (ลากิจ) 
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6. นายภาณุพงค์   พัฒนวงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลาป่วย) 
7. นายสุพรรณ   บุญอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล                (ลาป่วย) 

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. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
11. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
13. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
14. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
15. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
16. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

นายสุธน  ซื่อประเสริฐ   - ท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พ่ีน้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล        เทศบาลนครระยองในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558  
  บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน 
  สภาเทศบาลขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป  
  ขอเรียนเชิญครับ 

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

  การประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2  บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วันนี้ผมไมม่ีเรื่องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ 

   (  -ไม่มี-  ) 

มติที่ประชุม      - รับทราบ                      
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ระเบียบวาระท่ี  2  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
                       พ.ศ. .......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล                     เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตกิรุณาท าหน้าที่ของท่าน 
  ด้วยครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คุณอ าไพ  วงเวียนครับ 

นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1 จากบันทึกรายงาน 

  การประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครระยอง  
  ในการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ..........,  
  และร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
  พ.ศ. .......... วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  
  เทศบาลนครระยอง 

  ผู้มาประชุม        
  1. นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  

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

                        ในวันที่ 8  มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล  
  เป็นประธานกรรมการ  นายพจนาท  นัยพงศ์ประสิทธิ์ เป็นกรรมการ  นายสมชาย   
  แสงสุขขา เป็นกรรมการ  นายรักเร่  ส าราญรื่น เป็นกรรมการ และนางอ าไพ  วงเวียน  
  เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาค าขอแปรญัตติและ 
  ค าขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ 
  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .........., ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ..........,  
  และร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่น 
  การพนัน พ.ศ. .......... ที่ประธานสภาเทศบาลได้ส่งให้ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 



 4 

                       1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  พ.ศ. .......... 

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

     หลักการ ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    

     เหตุผล  เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลนครระยองและบริเวณ 
  ข้างเคียงมีสถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ สถานบริการสาธารณสุข และ 
  สถานประกอบการที่มีห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือประโยชน์ 
  ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
  ติดเชื้อในเขตเทศบาลนครระยอง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
  การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

                        2 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1 ถึง ข้อ 49    
 ปรากฏว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2558   ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มี  
  การแก้ไขเทศบัญญัต ิ    เทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  พ.ศ. .......... แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
  พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545   
  คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่าง 
  เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอย   ติดเชื้อ พ.ศ. ..........  
  ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อม 
  รายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง  
  และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุอ าไพ  วงเวียน และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 18 คน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 18 คน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน  
  วาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนคร 
  ระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัตเิทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ 
  บัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558  
  โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... โดยเห็นชอบให้ตราเป็น 
  เทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  พ.ศ. .......  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558  

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
                       และมูลฝอย พ.ศ. .......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง 
ประธานสภาเทศบาล      เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....... วาระท่ี 2 และวาระที่ 3       

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

       2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ  
  มูลฝอย พ.ศ. ..........  

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการจัดการ 
  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    

     เหตุผล  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม จ านวนประชากร 
  และสถานประกอบการในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง 
  ต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  
  ซึ่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540  
  และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน  
  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้มีเนื้อหาและอัตรา 
  ค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการรักษา 
  ความสะอาด การควบคุม และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง 
  ปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ  
  และเงื่อนไขในการขอออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
  และอัตราค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  และกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิม และตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 

                        2 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1 ถึง ข้อ 29    
                   ปรากฏว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มีการ  

  แก้ไขเทศบัญญัต ิ    เทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  พ.ศ. ..........  แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
  พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน  
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  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545   
  คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่าง 
  เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..........   
  ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อม 
  รายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง  
  และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุอ าไพ  วงเวียน และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....... โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 คน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 คน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน  
  วาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนคร 
  ระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัตเิทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......  โดยเห็นชอบให้ตรา 
  เป็นเทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  พ.ศ. 2558 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......  โดยเห็นชอบให้ตรา 
  เป็นเทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  พ.ศ. 2558   

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
  มูลฝอย พ.ศ. ....... โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการ 
                      ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  
ประธานสภาเทศบาล                   เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
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นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
  ต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการควบคุม 
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และจ านวน   
  ประชากรในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยองมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  ส่งผลให้กิจการหลายประเภทมีจ านวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเทศบัญญัติ 
  เทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  พ.ศ. 2540 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  
  ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุง 
  รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกมาหลายฉบับ ดังนั้น เพ่ือให้มี 
  เนื้อหาและอัตราค่าธรรมเนียมสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ 
  กิจการของสถานประกอบการในปัจจุบันและให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
  สาธารณสุขและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข 
  เพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิม และตราเทศบัญญัตินี้   

                        2 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1 ถึง ข้อ 38    
                   ปรากฏว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มีการ  

  แก้ไขเทศบัญญัตเิทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
  ต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........  แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง 
  สาธารณสุขและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข 
  เพ่ิมเติม  คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอ 
  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  พ.ศ. ..........   ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ต่อประธานสภาเทศบาล 
  พร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง  
  และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุอ าไพ  วงเวียน และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 คน-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 คน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน  
ประธานสภาเทศบาล      วาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล 
      นครระยองแห่งนี้ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัต ิ
      เทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......   

  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการ 
  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......  
  โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการ 
  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น 
  อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 
                       บ ารุงท้องที่ พ.ศ. .......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง    
ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ........ วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 

นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 
      บ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ..........  

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการลดหย่อน 
  ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่

     เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง (ชั่วคราว)  
  เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตเทศบาลเมือง 
  ระยอง พ.ศ. 2524 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เทศบาลมีฐานะ 
  เป็นเทศบาลเมือง ท าให้มีเนื้อหาและชื่อเทศบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องตรงกับ 
  เทศบาลนครระยอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือไม่ให้เกิด 
  ความสับสนและเป็นการอ านวยความสะดวกในการบังคับใช้เทศบัญญัติ ว่าด้วย 
  การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติ 
  ฉบับเดิม และตราเทศบัญญัตินี้ 
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                        2 ) เทศบัญญัติ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5    
                   ปรากฏว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มีการ  

  แก้ไขเทศบัญญัต ิ    เทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง 
  ท้องที่ พ.ศ. ..........     แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี 
  บ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  พ.ศ. 2524  คณะกรรมการ 
  จึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ..........    ของเทศบาล 
  นครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงาน 
  การประชุม มาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุอ าไพ  วงเวียน และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการ 
  ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ........  โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 คน-  )  

    - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 คน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน
        วาระที ่3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนคร 

  ระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัตเิทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ........  โดยเห็นชอบ 
  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง 
  ท้องที่ พ.ศ. 2558  โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติเทศบาล  

  นครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ........  โดยเห็นชอบ 
  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง 
  ท้องที่ พ.ศ. 2558   

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสีย 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ........ โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนคร 
  ระยอง เรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2558  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
            ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
            พ.ศ. ......... วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง   
ประธานสภาเทศบาล                       เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุรา  

  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ......... วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 
  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณอ าไพ  วงเวียน 
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นางอ าไพ  วงเวียน  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดิฉันนางอ าไพ  วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1  

5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ในการเล่นการพนัน พ.ศ. .......... 

1) บันทึกหลักการและเหตุผล 

หลักการ ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยการจัดเก็บ 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน 

     เหตุผล  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การเก็บภาษี 
  ธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียม 
  ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว 
  ตั้งแต่เทศบาลมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง ท าให้ชื่อเทศบัญญัติดังกล่าว             
  ไม่สอดคล้องตรงกับเทศบาลนครระยอง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นการ 
  อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิม และตราเทศบัญญัตินี้ 

                        2) เทศบัญญัติ ข้อ 1 ถึง ข้อ 14    
ปรากฏว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ และไม่มีการ 

      แก้ไขเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  
  พ.ศ. ..........  แต่ประการใด ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล 
  พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ. 2534  คณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม และที่ประชุมมีมติ 
  ให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ในการเล่นการพนัน พ.ศ. .......... ของเทศบาลนครระยอง ที่ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
  ต่อประธานสภาเทศบาลพร้อมรายงานการประชุม มาเพื่อให้สภาเทศบาลนคร 
  ระยองพิจารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่ามต่อไป 

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณุอ าไพ  วงเวียน และคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล                     แปรญัตติทุกท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอค าแปรญัตติ  ในการ 

  พิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิก 
        สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติเทศบาลนครระยอง เรือ่งการเก็บ  
       ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม 

  ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ......... โปรดยกมือครับ 

      (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 คน-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 คน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน  
ประธานสภาเทศบาล      วาระท่ี 3 และในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลนคร 

  ระยองแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัตเิทศบาล 
  นครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. .........  โดยเห็นชอบ 
  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการ 
  เล่นการพนัน พ.ศ. 2558 โปรดยกมือด้วยครับ 

  (  -สมาชิกสภาฯ ยกมือ 19 ท่าน เป็นเอกฉันท์-  ) 

    - ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จ านวน 19 ท่าน  
        เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครระยองแห่งนี้เห็นชอบกับร่างเทศบญัญัติเทศบาล  
        นครระยอง เรือ่งการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต  

  ขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. .........  โดยเห็นชอบ 
  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการ 
  เล่นการพนัน พ.ศ. 2558   

มติที่ประชุม     -  เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่น 
  การพนัน พ.ศ. ......... โดยเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการเก็บ 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม 
  ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2558  

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติอื่น ๆ  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติอ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล      ทางคณะผู้บริหารขอเชิญครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบรรหาญ   
   สุคนธวารี  

นายบรรหาญ  สุคนธวารี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก  
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมการประชุม  
   ทุกท่าน ผมนายบรรหาญ  สุคนธวารี สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๔  
   เรื่องนี้ผ่านมายี่สิบวันแล้ว คือในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีลมหมุน  
   จากทะเลขึ้นฝั่ง ในเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ชาวบ้านได้รับความเสียหาย  
   ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือน ที่โดนตรง ๆ คือบ้านของญาติพ่ีน้องผมทั้งนั้นเลย  
   ได้แก่ บ้านเลขที่ ๑๑๗ , ๑๑๗/๑, ๑๑๗/๒ และ ๑๑๗/๓ โดยเฉพาะ ๑๑๗/๒  
   หลังคาเสียหายไป ๓๐๐ กว่าแผ่น และบ้านเลขท่ี ๑๑๗/๓ หลังเสียหายไป  
   ๗๐ กว่าแผ่น ส่วนบ้านผม จ านวน ๒ หลัง หลังคาเสียหายไปหลังละประมาณ  
   ๑๐ กว่าแผ่น และข้าวของอ่ืน ๆ เสียหายทั้งหมด ผมเห็นเจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจ  
   ความเสียหายทั้งหมดจ านวนสิบกว่าหลังคาเรือน ชาวบ้านคิดว่าเมื่อเกิดวาตภัย  
   แบบนี้แล้วที่ไหน ๆ ก็มีการให้ความช่วยเหลือกัน แต่ของเทศบาลเราส ารวจแล้ว  
   ก็เงียบไปประมาณยี่สิบกว่าวันแล้ว ผมมีความต้องการจะถามฝากทาง  
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   ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าเรื่องนี้เทศบาลเราจะมีการ  
   ช่วยเหลือผู้ยากไร้บ้างหรือไม่ คือประมาณสิบกว่าหลังคาเรือน ในบริเวณ  
   ซอย ๑๕  ถนนอารีราษฎร์ทั้งสองฝั่ง ผมขอเรียนถามเพียงเท่านี้  
   ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณบรรหาญ  สุคนธวาร ี
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี     ผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน     

ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องวาตภัย     

เมื่อประมาณยี่สิบกว่าวันที่ผ่านมา ขณะนี้ทางเทศบาลนครระยองได้ไป     
ส ารวจแล้ว และท าเรื่องเสนอไปยังอ าเภอเมืองระยอง และจังหวัดระยอง  

      ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ตอบกลับมาแล้วว่าจะประกาศให้เป็นเขตพ้ืนที่ภัยพิบัติ  
      เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป คาดว่าความช่วยเหลือน่าจะลงมา  
      ในเร็วนี้ ซึ่งคงจะมีการค านวณเรื่องค่าเสียหาย ค่าช่วยเหลือลงมาในล าดับต่อไป  
      คาดว่าไม่นานคงจะได้ความช่วยเหลือเยียวยาให้กับทุกท่าน ขอบคุณครับท่าน  
      ประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์ มโนพรศิริกุล 

นายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิโรจน์  มโนพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต ๑  
   ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ส าหรับการประชุมในวันนี้ ทางสภาเทศบาลแห่งนี้ 
   ได้มีการเห็นชอบ ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติ  
   ฉบับต่าง ๆ ซึ่งผมเองมีความต้องการจะแสดงความคิดเห็นต่อท่านประธานสภา  
   เทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ประเด็นที่หนึ่ง คือ ในระเบียบวาระท่ีสอง  
   คือ เรื่องของร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
   ส าหรับในประเด็นนี้ในความเห็นของผม ผมมีความเห็นด้วย และแสดงความ  
   ยินดีที่เทศบาลได้ตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ือออกมาบังคับใช้ หลักการและเหตุผล  
   ที่ทางท่านผู้บริหารได้เสนอมานั้นก็เป็นเรื่องจริง เพราะว่าปัจจุบันนี้สถาน  
   ประกอบการต่าง ๆ ในเรื่องของสถานพยาบาลก็ดี หรือคลินิกต่าง ๆ มีมากขึ้น  
   ซึ่งวัสดุต่าง ๆ ที่ท าใช้นั้น ก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นขยะติดเชื้อ หากว่ามีการ  
   บังคับใช้แล้วสถานประกอบการต่าง ๆ หรือคลินิกต่าง ๆ ก็คงต้องปฏิบัติตาม  
   ซึ่งตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลนคร  
   ระยองของเรา คือจะไม่มีการทิ้งขยะติดเชื้อปนกับขยะทั่วไป ผมจึงเห็นด้วย  
   ประเด็นที่สองเรื่องของร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่องการจัดการ  
   สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ซึ่งในหลักการและเหตุผลนั้น ผมซึ่งมีฐานะเป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได้มีการศึกษาและได้มีการถกเถียงพูดคุยกันในส่วน  
   ของคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เข้าใจดีในเรื่องของเหตุผลและความจ าเป็น  
   ซึ่งทางท่านผู้บริหารได้ขอตราเป็นเทศบัญญัติในครั้งนี้ จากเหตุผลหลายเหตุผล  
   แต่ว่ามีสิ่งที่เป็นกังวลเล็กน้อย นั่นคือในเรื่องของการจัดเก็บ และค่าธรรมเนียม  
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   ในการเก็บขนขยะ ซึ่งจริงอยู่ว่าอาจจะเป็นจ านวนตัวเลขซึ่งอาจจะไม่มากนัก  
   แต่สิ่งที่ผมต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง  
   ท่านผู้บริหาร คือในเรื่องของการคาดหวังของประชาชนผู้เสียภาษีว่าเมื่อพ่ีน้อง  
   ประชาชนเสียภาษีเพ่ิมข้ึนหรือเสียค่าจัดเก็บเพิ่มขึ้นนั้น ก็คงต้องการจะได้อะไร  
   กลับคืนมาบ้าง ซึ่งมีอยู่ ๔ ข้อ ที่ต้องการจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  
   ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร คือ  
  ๑) เรื่องการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ คือในเมื่อเทศบาลเราจะจัดเก็บ  
   ค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมข้ึนแล้วนั้น ผมต้องการจะให้มี  
   การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน รวมถึงให้มีบุคลากรหรือมีรถยนต์ในการ  
   จัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ คือเก็บขยะไป  
   ขยะก็หกไป หรือว่ามีน้ าขยะเกลื่อนถนน ซึ่งตรงนี้ผมต้องการเสนอแนะเป็น  
   ข้อที่หนึ่ง  
  ๒) วิธีการจัดเก็บหรือความถ่ีในการจัดเก็บ ซึ่งตรงนี้ในรายละเอียดผมคง  
   ไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดว่าจะต้องไปบอกว่าให้ท าแบบไหนอย่างไร เพียงแต่  
   ต้องการจะเสนอว่าให้มีจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการจัดเก็บท่ีดีขึ้น  
   กว่าเดิม  
  ๓) ในเรื่องของการเพิ่มค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ ผมต้องการ  
   ฝากทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านผู้บริหาร คือ ต้องการจะให้มี  
   การชะลอในการจัดเก็บ หรือการบังคับใช้ให้เป็นในปีหน้า คือหากในวันนี้สภา  
   เทศบาลนครระยองผ่านวาระท่ี ๓ ไปเรียบร้อยแล้ว ต้องการจะให้มีการชะลอ  
   ไปบังคับใช้ในปีหน้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คือช่วงระยะเวลานี้ต้องการ  
   ให้เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปีหน้า  
   เป็นต้นไปจะมีการจัดเก็บภาษีท่ีสูงขึ้น โดยให้มีการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธ์  
   ต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะลดในข้อกังขาหรือข้อสงสัย  
   ของประชาชน  
  ๔) เรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียม หรือการจัดเก็บ ซึ่งจากเดิมเก็บค่าธรรมเนียม 
   เดือนละ ๑๐ บาท หรือปีละ ๑๒๐ บาท ได้เพ่ิมมาเป็นเดือนละ ๔๐ บาท  
   หรือปีละ ๔๘๐ บาท ซึ่งตรงนี้ผมต้องการให้เทศบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   ช่วยชี้แจงให้ประชาชน หรือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง  
   ประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้ยากไร้ ซึ่งมีความเดือดร้อน โดยอาจจะมีการให้  
   แบ่งช าระ หรือผ่อนผัน ซึ่งตรงนี้ควรให้มีการชี้แจง เพราะว่าจ านวนเงินก้อนหนึ่งนั้น  
   ส าหรับบางคนอาจจะไม่มีปัญหา แต่ส าหรับบางคนที่มีรายได้น้อยก็อาจจะมี  
   ปัญหาในส่วนนี้ได้ ผมมีประเด็นที่ต้องการเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป  
   ยังท่านผู้บริหารเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  

นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวิโรจน์  มโนพรศิริกุล 
ประธานสภาเทศบาล      เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปครับ 

   (  -ไม่มี-  )  
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นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม    
ประธานสภาเทศบาล      และทางคณะผู้บริหารก็ได้ตอบค าถามไปแล้ว วันนี้สภาเทศบาลนครระยองได้ 

  ประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้า 
  ส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
  ผมขอปิดการประชุมครับ   

 
(ปิดประชุมเวลา 14.50 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 


