
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่   11   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  รองประธานสภา อบต. 
3. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
4. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
6. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
7. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
9. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
11. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
12. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
14. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
16. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
18. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
19. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
21. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
22. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
24. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. น.ส.ณิชกานต์  เดชะบุญ  นวก.จัดเก็บรายได้ 
5. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรีจันทร์แก้ว  รองปลัดฯ 
8. น.ส.นงคราญ  กรีรัตยากร  จพง.ธุรการ 
 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ 

- น.ส.ณิชกานต์  เดชะบุญ   ต าแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1 (ครั้ง ท่ี 2) ประจ าปี  พ.ศ.2563 เมื่อวัน ท่ี               
22 มิถุนายน พ.ศ.2563 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระท่ี 1)  

 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ        
ในการนี้ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้แถลงงบประมาณ 

นายกฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ บัดนี้จะได้เสนอร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .2564 เพื่ อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พ ริกพิ จารณาให้ความ เห็ นชอบ                   
จึงขอกล่าวค าแถลงงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 

 

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จะได้เสนอร่างข้อบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี ้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน 34,980,593.80  บาท 
1.1.2 เงินสะสม    จ านวน  11,576,041.95 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 8,358,706.31 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  จ านวน 2โครงการ 
รวม 1,300,530.00 บาท 
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1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 23 โครงการ  
รวม 3,385,760.70 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
 
     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 34,930,883.91  บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน      223,612.45    บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน        37,488.00   บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน      263,295.79  บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน        0.00   บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน          3,600.00   บาท 

  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน        0.00   บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 13,686,914.69   บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน 20,705,972.98   บาท 

           (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  129,920,.09  บาท  

 (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  26,958,386.54  บาท  ประกอบด้วย 

  งบกลาง               จ านวน  11,101,419.00   บาท 

  งบบุคลากร     จ านวน    9,007,387.92   บาท 

  งบด าเนินงาน     จ านวน    4,844,315.62   บาท 

  งบลงทุน              จ านวน        114,044.00    บาท 

  งบรายจ่ายอื่น     จ านวน          0.00   บาท 

  งบเงินอุดหนุน     จ านวน     1,891,220.00   บาท 

 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  129,920.09 บาท 

 (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  441,273.91 บาท 
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 (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 

          (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00  บาท 

ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

 
 รายรับจริง 

ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    

   หมวดภาษีอากร 630,049.18 500,000.00 562000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ    

   และใบอนุญาต 

47,821.65 43,000.00 53000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 293,598.39 250,000.00 300000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,398.00 8,000.00 8000.00 

   หมวดรายได้จากทุน 1,955.00 0.00 0.00 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง 980,822.22 801,000.00 923000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 18,407,764.36 16,001,000.00 16105000.00 

      รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว   จัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

18,407,764.36 16,001,000.00 16105000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,093,872.29 30,108,000.00 32232000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

22,093,872.29 30108000.00 32232000.00 

รวม 41482458.87 46910000.00 49260000.00 
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ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    

   งบกลาง 12,717,405.00 14,817,000.00 14,719,080.00 

   งบบุคลากร 11,327,855.88 14,593,500.00 13,783,620.00 

   งบด าเนินงาน 6,820,420.55 9,117,700.00 12,045,300.00 

   งบลงทุน 653,350.00 5,111,400.00 5,489,000.00 

   งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 30,000.00 30,000.00 

งบเงินอุดหนุน 2,680,884.26 3,240,400.00 3,193,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,210,915.69 46,910,000.00 49,260,000.00 

รวม 34,210,915.69 46,910,000.00 49,260,000.00 

 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนเพิ่มเติมว่าการพิจารณาร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายฯ จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ คือ วาระท่ี 1 รับหลักการ ในวาระนี้ให้ท่ีประชุม
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติว่ามีหลักการและเหตุผลท่ีจะต้องตราข้อบัญญัตินั้นๆ หรือไม่ โดยจะไม่ลง
ในรายละเอียด วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ ในวาระนี้จะไม่มีอภิปรายใดๆ จะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น และจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 

  - ส าหรับการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
ในครั้งนี้ได้ด าเนินการตามหนังสือส่ังการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  นโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนา
ต าบล ระเบียบกฎหมาย รวมทั้งหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายซักถาม หรือให้ขอเสนอแนะ            
ขอเชิญเสนอ 
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  -เมื่อไม่มีจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 10.15 น. โดยมีมติดังนี ้

- มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

  - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

  - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ขึ้นไว้ 
ขอหารือต่อท่ีประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใดขอเชิญเสนอ 

นายจันทร์แก้วฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ  3 ท่าน 

นายพรชัยฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยให้มีคณะกรรมการ 3 ท่าน 

นายณรงค์ฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ -  ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อคิดเห็ดหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  

-  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ -   เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คนแล้ว จะเริ่มเลือก
กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 แล้วเรียงไปจนครบ 3 คน ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 

  - ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายบุญเรือนฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายสว่างฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายบุญสมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  
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   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายณรงค์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายวิชัย  แตนศรี 

ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 

นายไพโรจน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

นายวิรัตน์ฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 

ให้ถือว่า นายวิชัย  แตนศรี  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายบุญสม  เป่ียวญาติ 

ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 

นายกมล  แดงเขียว -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

นายวิชัย ตันโยธา  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 

ให้ถือว่า นายบุญสม  เป่ียวญาติ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  

ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมจะมีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อ

ท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 20 

สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ในวันและเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการ

แปรญัตติควรให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.  

- ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 
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ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

   4.2 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก       

เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 
 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระท่ี 4.2 นี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ 
พิจารณาขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แถลงหลักการและเหตุผล ของร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก  เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 
นายก อบต.  - เรียนประธานสภาฯ เนื่องจากจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอกล่าวค าแถลงหลักการและเหตุผล ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2559 

(เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 1  พ.ศ.  2563 
-------------------------- 

หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ     

เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าโดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  (เพิ่มเติม)  ฉบับท่ี 1  พ.ศ.  2563  แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา 32 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และนายอ าเภอแม่สรวย  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เรื่อง  กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559  (เพิ่มเติม)  ฉบับท่ี 1  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ 3  ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 17 (3)  ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559   

“ให้ผู้ด าเนินกิจการต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
มาตรการป้องกันความเส่ียงจากโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 
2019  COVID-19)  ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563  และด าเนินการให้มีมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ     
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ” 

 ข้อ 4  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และขอมอบหมายใหป้ลัดฯ ให้รายละเอียดต่อสภาฯ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญปลัด อบต.ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
ปลัด อบต. -  เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้จัดการประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560  
ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับ
พื้นท่ี บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานมาตรการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในข้อบัญญัติท้องถิ่น เนื่องจากสถานประกอบการท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร สะสมอาหาร กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาดและการจ าหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นสถานท่ีประชาชนรวมตัวพบปะกันท าให้มีโอกาสในการแพร่กระจาย
เช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม    
และเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใหม่ โดยก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของสุขลักษณะของกิจการในแต่ละประเภท 
ดังท่ีจะได้เสนอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาในว่าระการประชุม ท่ี 4.2-4.5  ตามล าดับครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกและปลัดฯ  ในการให้รายละเอียดครับไม่ทราบว่าท่านใดจะมีข้อ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ พิจารณาเป็น 3 วาระ ดังนี้ 1. รับ
หลักการ   2.  ขั้นแปรญัตติ  3. ขั้นลงมติ   ในการพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าว ตามข้อ 45  
ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

นายก อบต.ฯ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ        
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563  เป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ 
เนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาไม่มากนัก  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบสามวาระรวด
เดียว   ผู้รับรองมี  2 ท่าน  คือ 1.นายภานุ  วงค์ธานี และ 2.นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง 
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ประธานสภาฯ - เมื่อมีการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  โดยจะมีการ
พิจารณา ขั้น 1. รับหลักการ 2.  ขั้นแปรญัตติ  3. ขั้นลงมติ สามวาระรวดเดียวครับ  มีท่าน
ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว  
 - มีมติเห็นชอบ     จ านวน     21  เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ       จ านวน      0   เสียง 

   - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณา วาระ1 ข้ันรับหลักการ  ไม่ทราบว่าท่านใดมีความ
คิดเห็นประการใด  หรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563.(วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) 

 - มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

   - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

   - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)  

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาวาระ 2.ขั้นแปรญัตติ  จะมีการแปรญัตติโดยสมาชิก
สภาในท่ีประชุมสภาฯ จะเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยกระผมประธานในท่ีประชุม
สภาฯ  จะท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จะมีท่านใดท่ีจะแปรญัตติถ้าหาก
ไม่มีท่านใดแปรญัตติ  ผมขอมติท่ีประชุมครับ    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 

  - มีมติเห็นชอบ                         จ านวน  21  เสียง 
                     - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง   จ านวน   2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)  

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาวาระ  3. ขั้นลงมติ ผมขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง กิจการ

ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 
           - มีมติเห็นชอบ                         จ านวน  21  เสียง 
 



12 
 

                     - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง   จ านวน   2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

    4.3 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เร่ืองสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 
 ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระท่ี 4.3  นี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ 
พิจารณาขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แถลงหลักการและเหตุผล ของร่างข้อบัญญติัองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก  เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ีพ.ศ.
2563 
นายก อบต.  - เรียนประธานสภาฯ เนื่องจากจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอกล่าวค าแถลงหลักการและเหตุผล ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2559 

(เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 1  พ.ศ.  2563 
-------------------------- 

หลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร     

เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าโดยตราเป็นข้อบัญญัติ 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  (เพิ่มเติม)  ฉบับท่ี 1  พ.ศ.  2563  แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก และนายอ าเภอแม่สรวย  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559  (เพิ่มเติม)  ฉบับท่ี 1  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 (3)  ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559   
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“ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจะต้องด าเนินการให้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร  มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ” 

 ข้อ 4  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านนายกฯ  ในการให้รายละเอียดครับไม่ทราบว่าท่านใดจะมีข้อซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาเป็น 3 วาระ ดังนี้ 1. รับหลักการ   
2.  ขั้นแปรญัตติ  3. ขั้นลงมติ   ในการพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าว ตามข้อ 45  ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

นายก อบต.ฯ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ        
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสะสมอาหารพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563  เป็นการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้ เนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาไม่มากนัก  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ
สามวาระรวดเดียว   ผู้รับรองมี  2 ท่าน  คือ 1.นายพรชัย  ฤทธิเดช และ 2.นายบุญเรือน  
ดวงปิก 

ประธานสภาฯ - เมื่อมีการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  โดยจะมีการ
พิจารณา ขั้น 1. รับหลักการ 2.  ขั้นแปรญัตติ  3. ขั้นลงมติ สามวาระรวดเดียวครับ  มีท่าน
ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่องสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว  
 - มีมติเห็นชอบ     จ านวน     21  เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ       จ านวน      0   เสียง 

   - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณา วาระ1 ขั้นรับหลักการ  ไม่ทราบว่าท่านใดมีความ
คิดเห็นประการใด  หรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563.(วาระท่ี 1 ขั้นรับ
หลักการ) 
 - มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

   - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 
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   - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)  

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาวาระ 2.ขั้นแปรญัตติ  จะมีการแปรญัตติโดยสมาชิก
สภาในท่ีประชุมสภาฯ จะเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยกระผมประธานในท่ีประชุม
สภาฯ  จะท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จะมีท่านใดท่ีจะแปรญัตติถ้าหาก
ไม่มีท่านใดแปรญัตติ  ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่องสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 
  - มีมติเห็นชอบ                         จ านวน  21  เสียง 
                     - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง   จ านวน   2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)  

ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาวาระ  3. ขั้นลงมติ  ผมขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 
1 พ.ศ.2563 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เรื่อง สถานท่ี

จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 
           - มีมติเห็นชอบ                         จ านวน  21  เสียง 
                     - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
                     - งดออกเสียง   จ านวน   2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

 4.4 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เร่ือง ตลาด พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แถลงหลักการและเหตุผล ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก  เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 
นายก อบต. - เรียนประธานสภาฯ เนื่องจากจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอกล่าว     
ค าแถลงหลักการและเหตุผล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 
 
          บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕63 
................................... 

หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด 
เหตผุล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พริก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าโดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี ้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปก่อนแล้ว 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายซักถาม หรือให้ขอเสนอแนะ ขอเชิญ
เสนอ 

  - เมื่อไม่มีจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
พริก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 11.05 น. โดยมีมติดังนี ้

- มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

  - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

  - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ ขอหารือต่อท่ี
ประชุมว่าควรจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่านน่าจะเหมาะสม 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นประการอื่นขอเชิญเสนอ  

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ -   เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คนแล้ว จะเริ่มเลือก
กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 แล้วเรียงไปจนครบ 3 คน ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 

  - ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายพรชัยฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายภานุ  วงค์ธานี 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายณรงค์ฯ  - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายประฐมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายภานุ  วงค์ธานี ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายเจษฎาฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายบุญเรือน  ดวงปิก 
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ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นางทิพวรรณฯ  -  เรียนท่านประธานฯ ดิฉันขอรับรอง 
นายวิชัย  แตนศรี -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายบุญเรือน  ดวงปิก ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  
   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นายอุเทนฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายเจษฎา  โลชา 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายภานุฯ           -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 
   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายเจษฎา  โลชา   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  
ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมจะมีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อ
ท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ในวันและเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการ
แปรญัตติควรให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  21 สิงหาคม 2563  เวลา 12.00 น.  
- ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

4.5 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เร่ือง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางธารณะ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้ยื่นญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณา
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แถลงหลักการและเหตุผล ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางธารณะ  พ.ศ.2563 
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นายก อบต. - เรียนประธานสภาฯ เนื่องจากจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางธารณะ พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  จึงขอกล่าวค าแถลงหลักการและเหตุผล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕63 

--------------------------   

หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เหตผุล เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่พริก  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าโดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปก่อนแล้ว 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายซักถาม หรือให้ขอเสนอแนะ ขอเชิญ
เสนอ 

  - เมื่อไม่มีจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่พริก เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางธารณะ พ.ศ.2563 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 11.25 น. โดยมีมติดังนี ้

- มีมติรับหลักการ  จ านวน     21  เสียง 

  - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

  - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ ขอหารือต่อท่ี
ประชุมว่าควรจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่านน่าจะเหมาะสมให้เหมือนวาระก่อนหน้านี้ 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นประการอื่นขอเชิญเสนอ  

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ -   เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คนแล้ว จะเริ่มเลือก
กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 แล้วเรียงไปจนครบ 3 คน ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 

  - ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
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นายบุญสมฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายถวัลย์  ยาวิลัย 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายไพโรจน์ฯ  - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  - เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายถวัลย์  ยาวิลัย  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นางทิพวรรณ  ทิมัน 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายเจษฎาฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายบุญสมฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นางทิพวรรณ  ทิมัน  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   - ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายวิชัย  แตนศรี -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายพรชัยฯ   -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายกมล  แดงเขียว -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ให้ถือว่า นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  

ประธานสภาฯ  - ท่ีประชุมจะมีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อ
ท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ในวันและเวลาราชการ และกรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการ
แปรญัตติควรให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.  
- ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด  ขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  4.6 เร่ืองขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สนิศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ให้รายละเอียด 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนทรัพย์สินของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต าบลแม่พริกให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก ประกอบด้วย 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป ยี่ห้อ DTK รุ่น APRI-27I    16 เครื่อง 
2. จอภาพไมโครคอมพิวเตอร์       16 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Log File ยี่ห้อ DTK รุ่น APRI-27I      1 เครื่อง 
4. ล าโพง ยี่ห้อ MicroLab รุ่น M-500        1 เครื่อง 
5. Web Camera ยี่ห้อ OKER รุ่น 386        1 เครื่อง 
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2320      1 เครื่อง 
7. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยี่ห้อ TP-Link รุ่น TL-SL1226     1 เครื่อง 
8. เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ ULTRA รุ่น 750VA          1 เครื่อง 
9. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 cm. พร้อมเก้าอี้       1 ชุด 

10.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 cm. พร้อมเก้าอี ้              15 ชุด  

แต่ในกรณีเช่นนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2538 รวมท้ังท่ีได้แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ก าหนดว่าในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้มาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงได้น าเรื่องนี้น าเสนอต่อท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะรับเอาพัสดุครุภัณฑ์เหล่านี้มาเป็น
กรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา ฯ  -  มีท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นหรือไม่   

-  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ        จ านวน    22 เสียง 
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  - มีมติไม่เห็นชอบ  จ านวน      0  เสียง 

  - งดออกเสียง   จ านวน     2 เสียง (ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
5.1. เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ให้รายละเอียด 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยอ าเภอแม่สรวย ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ     

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง 12 สิงหาคม 2563  ของอ าเภอแม่สรวย ในวันพุธ ท่ี 12 สิงหาคม 2563  ณ  หอประชุมอ าเภอ        

แม่สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จึงขอเชิญชวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกทุกท่านเข้าร่วม พิธีภาคเช้า พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  

และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  หอประชุมอ าเภอแม่สรวย เวลา 08.00 น.    

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า และพิธีภาคค่ า พิธีถวายเครื่องราช

สักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอ าเภอแม่สรวย ๑8.๐๐ น.   

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า ท้ังนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวม

หน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวมาในวันดังกล่าว 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  5.2 เร่ืองการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกฯ ให้รายละเอียด 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยอ าเภอแม่สรวยแจ้งว่าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ก าหนดจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกและอ าเภอแม่สรวย 

จะจัดฝึกอบรมในระหว่างวันท่ี  25-27  สิงหาคม 2563 ณ ท่ีว่าการอ าเภอแสรวย จึงขอความร่วมมือ

สนับสนุนและแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ และจะแจ้งเป็นหนังสือไปอีกทางหนึ่ง 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 13.45 น. 

 


