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ผูม้าประชมุ 

ลาํดบัที ่   ชือ่  -   สกลุ     ตาํแหนง่ 
   1.  นายธํารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ   ประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
   2.  นายสมนึก  เกิดช่วย    รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
   3.   นางสวาท  ณ  สุวรรณ    เลขานุการสภาเทศบาล 
   4.  นายเดชณ์  ชาญอาวุธ    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 
   5.  นายธรรมนูญ  จุติชอบ    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 
   6.  นายพรรษา  วิเศษอักษร    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 
   7.   นายสุรศักดิ์  เดชะราช    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 
   8.  นายจุมพฎ  กิ่งจันทร ์    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
   9.  นายสมคิด  จุ้ยนุ่ม    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
  10.  นายสลัด  พรหมดนตร ี    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
 
  ผูไ้มม่าประชมุ 
   1.  นายประสงค์   พรหมวันรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
   ๒.  นายทวีศักดิ์  ปานมี    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
 

       ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ลาํดบัที ่   ชือ่  -   สกลุ     ตาํแหนง่ 
    1.  นายประพฒัน์  รักษ์ศรีทอง   นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
    2.  นายวันชัย  รัตนบุรี    รองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
    3.  นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร ์    รองนายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
    4.  นายร่าน  ชูแก้วร่วง     ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
    5.              นายปรีชา  บุญรักษา     รองปลัดเทศบาล 
    6.  จ.อ.กจิชะนะรัตน์  ทิพย์รัตน์   นิติกร 
    7.              นางสาวนาถยา  ชัยกิจ    ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    8.     นายจวน   เทพคง    ประชาคม หมูท่ี่ 4   ตําบลชะมาย 
    9.    นายสุรชัย  หอมพรหม    สารวัตรกํานัน 
   10.     นางธิติมา  ชูแก้ว     ประชาคม 
   11.             นางสุนีย์   เทพคง    ผู้อํานวยการกองคลงั 
   12.   นายสนาน  สุขแก้ว    ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 2 ตําบลชะมาย 
   13.             นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
    

เริม่ประชมุ เวลา  09.30  น.   
นางสวาท  ณ สวุรรณ  : เมื่อทีป่ระชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมต่อไป 
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นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : ขอสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผูบ้รหิาร ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ   ราชการทกุท่าน วันน้ีสภาเทศบาลตําบลชะมายได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557  ประจําปี พ.ศ.2557  ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน  

2557  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะมาย  
 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ - การประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตําบลชะมาย 
ประธานสภาฯ   : เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตําบล 

ชะมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพฒันาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ประกาศใช้แผนพฒันาที่อนมุัติแล้วและนําไปปฏิบัตริวมทัง้แจ้งสภาท้องถ่ิน  
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดย 
ทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบลชะมาย  
ได้จัดทําร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เสนอคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตําบลชะมายพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560) แล้ว 
เสนอผู้บริหารเทศบาลตําบลชะมาย และผู้บริหารเทศบาลตาํบลชะมายได้ 
ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที ่27 มิถุนายน  
2557  จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนีเ้พื่อทราบครับ 

      

ระเบยีบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 
ประธานสภาฯ   ประจําปี พ.ศ.2557  เมือ่วันที่ 11  มิถุนายน  2557  ขอให้ท่านสมาชิก 

ได้เปิดดูในรายงานการประชุมว่ามสี่วนใดที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิ ขอเชิญได้ครับ 
: มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิม่เตมิในรายงานการประชุมบ้าง ขอเชิญได้ครับ    
สําหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557  
ประจําปี พ.ศ.2557  เมือ่วันที่ 11 มิถุนายน 2557  ขอเชิญได้ครับ 
: ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  ครับ 

นายสรุศกัดิ ์ เดชะราช  : เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสรุศักดิ์  เดชะราช สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชะมาย เขต 1  ขอแก้ไขในหนา้ที ่5 จากเดมิ  36 เมตร แกเ้ปน็ 136  เมตร 
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : มีท่านใดที่จะแก้ไขในรายงานการประชุมอีกบ้างครบั 
ประธานสภาฯ   : สําหรบัของท่านสรุศักดิ์ ในหน้า 5 แก้จาก 36  เมตร  เปน็ 136  เมตร   

มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิในรายงานการประชุมอีกบ้าง 
: ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคําในรายงานการประชุมฉบับนี้ก็ถือว่า 
ที่ประชุมเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งขอความเหน็ชอบรา่งเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลชะมาย เรือ่งการ 
ประกอบกจิการเทศพาณชิยส์ถานขีนสง่ผูโ้ดยสารเทศบาลตาํบลชะมาย 
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นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : สําหรบัเรื่องนี้ก็ได้มีการประชุมไปครัง้หนึง่แล้วแต่ทางท้องถ่ินจังหวัดก็ให้มา 
ประธานสภาฯ   แก้ใหม่ ในเรือ่งของเทศบญัญัติฉบับนี้นะครับ ผมจะอ่านหนงัสือของจงัหวัด 
    ให้สภาได้ทราบ ซึ่งเสมอืนเป็นการเสนอญัตติ นะครับ  หนังสือด่วนที่สุด  

ที่ นศ 0023.4/10553      ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2557   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ
เรียน  นายอําเภอทุ่งสง 
อ้างถึง  หนังสืออําเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/1247  ลงวันที่ 15      
          พฤษภาคม 2557   
สิ่งทีส่่งมาด้วย  สําเนาเทศบญัญัตเิทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การประกอบ 
                   กิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ 
                   พ.ศ.2549    จํานวน  1  ชุด 
  ตามที่ อําเภอทุ่งสงไดส้่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 
เรื่อง อนุญาตใหเ้ทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์ เกี่ยวกับสถานีขนสง่
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557  ซึ่งไดร้ับโอนมาจากกรมการขนสง่ทางบก 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึง่สภาเทศบาลตําบลชะ
มายได้พิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว 
เพื่อใหผู้้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
  จังหวัดพจิารณาการตราร่างเทศบญัญัติเทศบาลตําบลชะมาย 
เรื่อง อนุญาตใหเ้ทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์ เกี่ยวกับสถานีขนสง่
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557 แล้วเห็นว่า ดังนี้ 
  1. ตามที่เทศบาลตําบลชะมายได้รบัการถ่ายโอนภารกจิสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารอําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากกรมการขนสง่ทางบก 
กระทรวงคมนาคม ตามกฏหมายว่าด้วยกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วนั้น เทศบาลตําบลชะมายสามารถ
ประกอบกจิการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารได้ตามมาตรา 51 (๙) แห่ง
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ.2552 
ซึ่งการประกอบการกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นอํานาจ 
และหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินตนเองทีเ่ทศบาลตําบลชะมายสามารถจัดทําได้ในด้านการขนสง่ตาม
มาตรา 16 (26) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549  และโดยที่มาตรา 61 แห่งพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  กําหนดใหก้ารประกอบกิจการเทศ
พาณิชย์ เทศบาลต้องตราเป็นเทศบัญญัติ ดังนั้น เทศบาลตําบล 
ชะมายจึงสามารถตราร่างเทศบัญญัตปิระกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง เพือ่ใช้บังคับได ้
  2. พิจารณาตามหลักการและเหตุผลใช้ประกอบร่าง 
เทศบัญญัติที่ได้ระบุว่าเพือ่ดําเนินการในกิจการขนสง่เพื่อลดปัญหาการจราจร 
ตลอดจนนํารายได้มาพัฒนาท้องถ่ินใหส้วยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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จึงจําเป็นต้องตราร่างเทศบญัญัติน้ัน เป็นการยกหลักการและให้เหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญัติที่ไม่ถูกตอ้งตรงตามภารกจิทีเ่ทศบาลตําบลชะมาย 
ได้รับการถ่ายโอนสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอทุง่สงจากกรมการขนสง่ทางบก 
กระทรวงคมนาคม ซึง่ภารกจิที่ต้องจัดทําคือให้เทศบาลตําบลชะมายบริหาร 
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน พร้อม 
กําหนดวิธีการตามทีก่รมการขนส่งทางบกกําหนด จํานวน 15 ภารกิจ 
เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพโดยใช้
รูปแบบเทศพาณิชย์ ซึ่งตามหลักการและเหตุผลที่ทางเทศบาลตําบลชะมายใช้
ประกอบการตราร่างเทศบญัญัติโดยรูปแบบเทศพาณิชย์น้ันไม่ได้กล่าวถึงการ
บรหิารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารจัดการอย่างใดเลย 
  3. พิจารณาช่ือร่างและรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ
ตามลําดับข้อได้ดังนี ้
               3.1 ช่ือร่างเทศบญัญัติไมจ่ําเป็นต้องใช้หัวข้อเรือ่งว่า 
ขออนุญาตให้ทําการเทศพาณิชย์ ควรตั้งหัวข้อเรือ่งใหเ้กี่ยวข้องกับการประกอบ 
กิจการเทศพาณิชย ์
     3.2 บทนิยามศัพท์ในข้อ 3 ในเทศบัญญัติน้ี“สถานีขนสง่
ผู้โดยสาร” ควรให้หมายความถึงเฉพาะสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิจากกรมการขนส่ง 
ทางบก กระทรวงคมนาคม ตามกฏหมายว่าด้วยกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น ส่วนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแหง่อื่น ซึ่งเทศบาลตําบลชะมายจะได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตามกฎหมาย 
หรือมีสทิธิที่จะเข้าจัดหาประโยชน์ หรือไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็นของเทศบาล
ตําบลชะมายในภายหลัง โดยจะให้อยู่ภายใต้การดูแล บรหิารจัดการและจัดหา
ประโยชน์โดยเทศบาลตําบลชะมายหรือไม่ ควรบญัญัติกําหนดไว้ในอีกหมวดหนึ่ง 

3.3  ในข้อ 4 ตามที่ได้กําหนดว่าให้เทศบาลตําบลชะมาย 
ทําการเทศพาณิชย์หาประโยชน์จากกิจการของสถานีขนสง่โดยวิธีอื่นใด 
นอกจากการจัดให้มีและการปลูกสร้างนั้น ควรกําหนดวิธีการจัดหาไว้ให้ชัดเจน 
ครอบคลมุ เช่น จัดสร้าง จัดให้มี ดูแลบํารุงรักษา บรหิารจัดการ  ควบคุมการ 
ให้บรกิาร ประกอบธุรกจิสถานีขนส่ง ซื้อ จําหน่าย ยืม ให้ยมื เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 
ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง บริการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม วางระเบียบ  
หรือดําเนินการตามนโยบายของเทศบาลตําบลชะมาย 

3.4  ในข้อ 5 การใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ควรบญัญัติว่า 
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเตมิ ในส่วนที่เป็นรายจ่ายเฉพาะการ และการบริหารจัดการสถานี 
ขนส่ง ควรกําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจะให้ 
เป็นตามระเบียบที่นายกเทศมนตรีตําบลชะมายกําหนดภายใต้กฎหมายและ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องนั้นก็ได้ 
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3.5  ข้อ 6 บทให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายรกัษาการ 
ตามที่ได้กําหนดใหม้ีอํานาจออกคําสัง่ วางระเบียบ หรือเงื่อนไขนั้น ควรกําหนดว่า
ให้นายกเทศมนตรผีู้รักษาการตามเทศบญัญัติน้ี มีอํานาจในการออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสัง่เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามเทศบัญญัติ 
  และเมือ่จงัหวัดได้พิจารณาการตราร่างเทศบัญญัติของ 
เทศบาลตําบลชะมายโดยละเอียดแล้วเห็นว่ายังไม่ถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหา 
จึงใหเ้ทศบาลตําบลชะมายพจิารณาทบทวนการตราร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตําบล
ชะมาย เรื่อง อนญุาตให้เทศบาลตําบลชะมายทําการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอทุ่งสง พ.ศ.2557 ประกอบเหตผุลและข้อเสนอแนะ
และขอแนะนําให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติจากองค์กรปกครองทอ้งถ่ินอื่นที่ได้รบัมอบ
การถ่ายโอนภารกจินี้และได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการไว้แล้ว 
และได้ประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
โดยการตราเป็นเทศบญัญัติใช้บังคับมากอ่น โดยให้ศึกษาแบบอย่างและแนวทาง
ตามเทศบญัญัตเิทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ.2549 ซึง่ได้กําหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานและการบรหิารจัดการโดยมีคณะกรรมการ ตามสิง่ที่สง่ 
มาด้วย  
  จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
       ว่าที่ ร.ต.        ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
              ( ฐิตวัฒน  เชาวลิต ) 
          รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

: หนังสอืนี้ก็เปรียบเสมือนในการยื่นญัตติ ก่อนที่จะเข้าในการพิจารณาซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบการประชุม 

 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่ประชุมสภาท้องถ่ินที่ต้องพจิารณา 
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พจิารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้รหิารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในทีป่ระชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พจิารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นใหท้ี่ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติ 
เต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  
:  ขอให้ทีป่ระชุมเสนอได้ครับ 

นายจมุพฎ  กิง่จนัทร ์  :  กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิก ผูบ้รหิารและพี่นอ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านผมนายจมุพฎ  กิ่งจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลชะมาย ขออนุญาตเสนอเรือ่งการประกอบกจิการเทศพาณิชย์สถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ผมขออนญุาตเสนอพจิารณาสามวาระรวด   
ขอบคุณครับ 



- 6 - 
 
 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ขอผูร้ับรองด้วยครบั 
ประธานสภาฯ 
 

ผูร้บัรอง    1.  นายสมนกึ  เกดิชว่ย      สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 1 
    2.  นายสมคดิ  จุย้นุม่        สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 2 
 

นายพรรษา  วเิศษอกัษร  :  กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ ท่านนายกประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอสามวาระรวด ครับ 
 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ขอผูร้ับรองด้วยครบั 
ประธานสภาฯ 
 

ผูร้บัรอง    1.  นายจมุพฎ  กิง่จนัทร ์     สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 2 
    2.  นายสลดั  พรหมดนตร ี   สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 2 
 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ขอเชิญคุณเดชณ์  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชณ ์ ชาญอาวุธ  :  กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมนายเดชณ์  ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย ขอเสนอ 

สามวาระรวดครับ 
 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ขอผูร้ับรองด้วยครบั 
ประธานสภาฯ 
 

ผูร้บัรอง    1.  นายธรรมนญู  จตุชิอบ    สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 1 
    2.  นายสรุศกัดิ ์ เดชะราช    สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลชะมาย  เขต 1 
นายธาํรงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ก็ครบแล้ว จํานวนสมาชิกในทีป่ระชุมหนึง่ในสาม ผมจะขอมตินะครบั 
ประธานสภาฯ   ใครเห็นชอบกับการพจิารณาสามวาระรวด ยกมือครบั 
 

มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           9         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ         -         เสยีง 
    งดออกเสยีง        1        เสยีง 
 

นายธาํรงศกัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ต่อไปเข้าสู่ วาระที ่1 ขัน้รบัหลกัการ 
ประธานสภาฯ   :  ก่อนทีจ่ะพจิารณาในวาระแรก ผมก็ให้ท่านสมาชิกได้เปิดดูในร่างเทศบัญญัติ 

การประกอบกจิการเทศพาณิชย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย 
ขอให้เปิดดูใน ข้อ 5  
ข้อ 5  นายกเทศบาลตําบลชะมาย ให้แก้เป็น นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
ข้อ 8  (1) ข้อความเดิม เขียนว่า  ข้ันตอนการกระจ่ายอํานาจ   ให้ขีด 
ไม้เอกออก   เป็น  ข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
และใหเ้ปิดไปหน้าสุดท้าย ใต้คําว่า นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  ข้อความเดิม 
เป็น นากเทศมนตรีตําบลชะมาย  ให้แก้ไขเป็น นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  สําหรับในส่วนของข้อความ ขอให้ทางฝ่ายนโยบายและแผนช่วยดูด้วย 
ประธานสภาฯ    เพราะว่าทางท้องถ่ินจังหวัดชุดน้ีจะเน้นเรือ่งระเบียบและตัวหนังสือมาก 
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ไปนั่งคุยแล้วเขาจะละเอียดมากเกี่ยวกับรายละเอียด 

ต่าง ๆ ก็ขอให้ช่วยดูกันด้วยก่อนที่จะส่งไปนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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เข้าสู่ในระเบียบวาระนะครับ  ในวาระที่ 1  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
ชะมาย เรื่อง การประกอบกจิการเทศพาณิชย์สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารเทศบาล 
ตําบลชะมาย พ.ศ.2557  ในข้ันรับหลกัการ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย 
ได้ครับ ขอเชิญครับ 
: สําหรบัในวาระที่ 1  ข้ันรับหลกัการ มสีมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายบ้างครบั 
: ถ้าไม่มี  สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติ 
เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่งการประกอบกจิการเทศพาณิชยส์ถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ ผมจะขอมติที ่
ประชุมนะครับ  ใครเห็นชอบยกมือครบั 

  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           9         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ         -         เสยีง 
    งดออกเสยีง        1        เสยีง 
    มตเิปน็เอกฉนัท ์ในขัน้รบัหลกัการ 
  

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : ตอ่ไปเปน็ วาระที ่2 ในขัน้แปรญตัต ิ สําหรบัเรื่องขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมายเรือ่งการประกอบกจิการเทศพาณิชย์สถานี 
    ขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลตําบลชะมาย   
    :  สําหรับเรื่องนีผ้มได้ปรึกษากับท่านท้องถ่ินจังหวัดฝ่ายกฎหมายกบัท่านนิติกร 
    ไปแล้วนะครับและได้ติดต่อสอบถามไปแล้วในเรือ่งการเสนอญัตติและการให้ 
    หลักการและเหตุผลเพราะว่าทางจงัหวัดให้ทางเทศบาลตําบลชะมายมาแก้ไข 
    แล้วผมกส็อบถามไปว่าให้ท่านนายกเสนอญัตติและใหเ้สนอหลักการและเหตุผล 
    อีกหรือไม่ ทางจังหวัดบอกว่าไม่ต้อง และให้อ่านหนังสือของจังหวัดฉบบันี้ให ้
    สภาดําเนินการตามระเบียบได้เลยโดยไม่ต้องเสนอหลักการและเหตุผล ครับ 
    : วาระที ่2 ขัน้แปรญตัต ิ
      ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถ่ินว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  ข้อ 45  (2)  
    ในการพิจารณาสามวาระรวด ผูบ้รหิารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวน 
    ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  
    เมื่อทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติใหพ้ิจารณาสามวาระรวดแลว้ การพิจารณา 
    วาระที่สองนั้น ให้ทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเต็มสภา โดยให้ 
    ประธานทีป่ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    :  สําหรับในวาระที่ 2 ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดทีจ่ะขอแปรญัตติเกี่ยวกับการ 
    ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย เรื่องการประกอบ 
    กิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย ขอเชิญได้ครับ 
    :  สําหรับในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
    ตําบลชะมายเรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
     เทศบาลตําบลชะมาย ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดที่จะขอ 
    แปรญัตติ   ขอเชิญได้ครับ 
    : ถ้าไม่มี ผมจะขอสรปุในข้ันแปรญัตตินี้นะครบั ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้แปรญัตติ 
    แล้วนะครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบญัญัติ 
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    เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่งการประกอบกจิการเทศพาณิชยส์ถานีขนส่ง 
    ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย และขอคงไว้ซึ่งร่างเดิมนะครับ ผมจะขอมติ 
    ที่ประชุมนะครบั  ใครเห็นชอบยกมือครับ 
  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           9         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ         -         เสยีง 
    งดออกเสยีง        1        เสยีง 
    มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบเปน็เอกฉันท ์ใหค้งไวซ้ึง่รา่งเดมิ 
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : สําหรบัในระเบียบวาระที่ 3  เรือ่งขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตําบลชะมาย เรื่องการประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    เทศบาลตําบลชะมายในวาระที ่3 ขัน้ลงมติ ก็จะไมม่ีการอภิปรายใด ๆ แล้ว 
    นะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับสําหรับในวาระที่ 3 ข้ันลงมติ ใคร 
    เห็นชอบยกมือครับ 
  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           9         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ         -         เสยีง 
    งดออกเสยีง        1        เสยีง 
    มตเิหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ : ก็ผ่านไปนะครบั ในระเบียบวาระที่ 3 เรือ่งขอความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติ 
ประธานสภาฯ   เทศบาลตําบลชะมาย เรือ่งการประกอบกจิการเทศพาณิชยส์ถานีขนส่ง 
    ผู้โดยสารเทศบาลตําบลชะมาย 
ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ ๆ  
นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  สําหรับในเรือ่งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 4 มีหนังสือมาจากจังหวัด  
ประธานสภาฯ   ที่ นศ 0018.1/ว 1900   ลงวันที่ 11  มิถุนายน 2557   
    เรื่อง  การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการ 
                                                 ประเมินภาษีบํารุงท้องทีส่ําหรับปี พ.ศ.2558-2561 
    เรียน  นายอําเภอทุกอําเภอ 
    อ้างถึง  1. พระราชบญัญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        จนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
     2. หนังสอืจงัหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0018.1/ว 4619  ลง 
         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
    สิ่งทีส่่งมาด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จํานวน 1 ฉบับ  
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  
    มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นของ 
    เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทํา 
    ราคาปานกลางของที่ดินข้ึนใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ 
    ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ.2521 – 2524 เนื่องจาก 
    ไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบันไปพจิารณาดําเนนิการในส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 
      เพื่อใหก้ารตรีาคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ.2554- 

2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรบัปี พ.ศ.2558-2561  
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จงึขอให้อําเภอ 
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    แจ้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในพื้นที่ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ 
    ตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ตามมาตรา  
    14(๒)  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดทราบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557   
    เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ดังนี้ 

 1. ให้ผู้บริหารท้องถ่ินหรือคณะผูบ้รหิารท้องถ่ินมอบหมายปลัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ห็นสมควร  1  คน  เพื่อทํา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
  2. ให้สภาท้องถ่ิน เลือกและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ  2  คน  (ควรเลือก
และเสนอช่ือผูท้ี่มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จาก
สํานักงานธนารกัษ์พื้นที่) เป็นกรรมการ 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
           ว่าที่ ร.ต.            ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
             ( ฐิตวัฒน  เชาวลิต ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
: สําหรบัในส่วนของสภา ในข้อที่ 2 ให้สภาท้องถ่ินเลือกและเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  2  ท่าน ก็ขอให้ทางสภาเสนอช่ือได้เลย ครับ 
: ขอเชิญคุณสวาท  ครับ 

นางสวาท  ณ สวุรรณ  : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านประชาคม 
เลขานุการสภาฯ   คณะผู้บรหิารเทศบาลตําบลชะมายทุกท่าน ดิฉันนางสวาท  ณ สุวรรณ สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 ขอเสนอ 
1.  คุณสามารถ  เอี่ยมวงศ์    อดีตปลัดอําเภอทุ่งสง 
2.  คุณบํารุง  คําปล้อง        นักธุรกิจ 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  ตามหนงัสือของจงัหวัดใหส้ภาเสนอและเลือก 2  ท่าน  มีใครเสนอเป็นอย่าง 
ประธานสภาฯ   อื่นอีกไหมครับ 
    : ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ นะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ 
  มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ           9         เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ         -         เสยีง 
    งดออกเสยีง        1        เสยีง 
    ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  สําหรับในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดหรือประชาคม  
ประธานสภาฯ   ผู้ใหญบ่้าน วันน้ีก็มีท่านสารวัตรกํานัน ผู้ใหญบ่้าน มาเข้าร่วมประชุมด้วย  
    ขอเชิญครับ ใครมีปัญหาอะไร หรือจะเสนอเรือ่งใดต่อทีป่ระชุมและเสนอต่อ 
    ผู้บริหารนะครบั ขอเชิญครบั 
    :  ขอเชิญคุณสรุศักดิ ์
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นายสรุศกัดิ ์ เดชะราช  :  กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์  เดชระราช  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลตําบลชะมาย เขต 1 ผมมเีรื่องคือที่ หมู่ที่ 8 โดยได้มีชาวบ้าน 3-4  

ราย มีการสอบถามมา จะสอบถามผูบ้รหิารเรื่องแรก คือเรื่องกล้องวงจรปิด ได้   
ตั้งงบประมาณเป็นเทศบัญญัติแล้ว ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะดําเนินการ 
อย่างไรครบั 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกไหมครบั 
ประธานสภา 
นายจมุพฎ  กิง่จนัทร ์  :  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่าน ผมนายจุมพฎ  กิ่งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย เขต 2 
    ขออนุญาตฝากเกี่ยวกับเรือ่งสถานีขนส่ง  ดังนี ้

1. วันก่อนผมไปส่งญาติที่สถานีขนส่งฯ ผมไปจอดรถ มีน้องซึ่งน่าจะเป็น 
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขายตั๋วของบริษัท ผมไปจอดรถ แล้วเขาขับมอเตอร์ไซด์
มาแล้วก็ปีนเข้าทางหน้าต่าง โดยที่ไมผ่่านทางประตู ฝากถึงนายสถานีหรอืผูท้ี่
รับผิดชอบด้วย 
2. ผมไปซือ้ลกูอม ซึ่งติดราคาไว้  20 บาท แต่ขายประมาณ  25  บาท  
ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายธาํรงคศ์กัดิ ์ ชาญอาวธุ :  มีสมาชิกท่านใดทีจ่ะนําเสนออีกไหมครบั   
ประธานสภาฯ   : ท่านผู้ใหญ่สนาน  สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ท่านสารวัตรกํานัน มีอะไร 

จะเสนอไหมครับ 
    : สําหรบัในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ถ้าไม่มีสมาชิกหรอืผู้บริหาร  

ผู้ใหญบ่้าน เสนอต่อทีป่ระชุมแล้วนะครบั สําหรับการประชุมในวันน้ีก็ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การประชุมในวันน้ีเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  ขอปิดประชุมครบั 
 

ปดิประชมุเวลา  11.00  น. 
  

 
(ลงช่ือ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายประสงค์   พรหมวันรัตน์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
       
 

 
(ลงช่ือ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นายจุมพฎ   กิ่งจันทร์ ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
 

 
 

    (ลงช่ือ)                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสมคิด   จุ้ยนุ่ม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
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    (ลงช่ือ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นางสวาท  ณ  สุวรรณ ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะมาย 
 
 
 

                                      (ลงช่ือ)      ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                   ( นายธํารงค์ศักดิ์  ชาญอาวุธ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลชะมาย 

  
    

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


