
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  

 
  ผูเขาประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล         จาสอาด ประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น สุรพล  จาสอาด 
2 นายชําเรือง       อุบลดี รองประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น - 
3 นางสาวอรุณี      บุญมีรอด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 อรุณี  บุญมีรอด 
4 นายสัมฤทธ์ิ        เอมสมบูรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สัมฤทธ์ิ  เอมสมบูรณ 
5 นางมะลิ            ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 มะลิ  ลอมเศรษฐี 
6 นายกฤษณา       ชาวดอนคูณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 กฤษณา  ชาวดอนคูณ 
7 นายธงชัย          อ่ึงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 ธงชัย  อึ่งสุวรรณ 
8 นางผดุงศรี         กําลังเสือ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 ผดุงศรี  กําลังเสือ 
9 นางสุวรรณ        กุลมุติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 สุวรรณ  กุลมุติ 

10 นายรุง              วงษเวียงจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 รุง  วงษเวียงจันทร 
11 นายบุญเลิศ        พาสาลี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุญเลิศ  พาสาลี 
12 นายบุรี              ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุรี  ลอมเศรษฐี 
13 นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี เลขานุการสภา อบต. วังน้ําเย็น ปยรัตน  สวัสดิ์ศรี 

 

  ผูเขารวมการประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายณรงค         ล้ิมจันทรทอง นายก อบต. วังน้ําเย็น ณรงค  ล้ิมจันทรทอง 
2 นายชวลิต          จันทรผา รองนายก อบต. วังน้ําเย็น ชวลิต  จันทรผา 
3 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น - 
4 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 

5 นายศรีรัตน        คุมวงษ รองปลัด อบต. วังน้ําเย็น ศรีรัตน  คุมวงษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2 ประจําป  พ.ศ.2562  วัน ท่ี  26 สิงหาคม         
พ.ศ.๒๕62 วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป     
พ.ศ.2562 วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. 3.1 พิจารณารางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง หลักเกณฑการ

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  
 ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ     

เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น         
จึงขอเชิญนายก อบต. ไดแถลงญัตติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ 

นายก อบต. เรียนทานประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมขอเสนอญัตติเพ่ือ
พิจารณาราง ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ.2562 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น    
วาดวยหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
และมาตรา 34/3 (2) แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560    
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเย็น และนายอําเภอบางปลามา จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง 
หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562” 

 ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว 
หรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 
 

3/มูลฝอยอินทรีย... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 “มูลฝอยอินทรีย” หมายความวา มูลฝอยท่ียอยสลายไดงาย เชน ซากหรือชิ้นสวนของ

พืชและสัตว มูลสัตว เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ท่ียอยสลายไดงาย 
 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามา

ผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได ไดแก แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ (ตามท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น) 

 “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยท่ีปนเปอนหรือมี
สวนประกอบของวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระปองหรือภาชนะอ่ืน
ใดท่ีใชบรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตราย ขางตน 

 “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย มูล
ฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม หรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือเปนอันตรายจากชมุชน 

 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สํานักงาน 
หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
อัฒจันทร เข่ือน ประตูน้ํา อุโมงคหรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

 ขอ 4 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้  
(1) มูลฝอยท่ัวไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย 
(3) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม 
(4) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ขอ 5 เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแลวแตละประเภทตาม
ขอ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีความทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม มีขนาดท่ีเหมาะสม
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงตองมีปริมาณท่ีเหมาะสม  
ปดถุงดวยการมัดหรือผนึกดวยวิธีอ่ืนใดใหมิดชิด รวมท้ังจัดการปองกันมิใหมูลฝอย     
น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจากถุง 

 ภาชนะบรรจุมูลฝอยตองทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงใน
ภาชนะบรรจุมูลฝอย เชน ถังสําหรับใสมูลฝอย ตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมลน
ออกนอกภาชนะ มีฝาปดมิดชิดเพ่ือมิใหมูลฝอย น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอย
ตกหลน รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตวและแมลงเขาไปในภาชนะได 
ขอ 6 มูลฝอยท่ีมีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ท่ีไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยไดให คัดแยกไวตางหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยตองจัดการให ถูก
สุขลักษณะ (ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
ขอ 7 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยก
ประเภทไวแลว ท้ิงตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
ประกาศกําหนด 

 
 
 
 

4/ขอ8... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 ขอ 8 ผูใดฝาฝนขอบัญญัติ มีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 ขอ 9 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เปนผูรักษาการขอบัญญัตินี้ จึงเสนอ

สภา อบต.พิจารณาตอไป 
ประธาน สภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหเลขานุการ สภา อบต.ชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการ สภา อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
ผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ

แลวขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 - รางขอบัญญัติ อบต. วังน้ําเย็น เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
นางสาว อรุณี  บญุมีรอด - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายบุญเลิศ  พาสาลี - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายบุรี  ลอมเศรษฐี - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภา อบต. - มีทานใดเสนอ เปนอยางอ่ืนหรือไม  
ท่ีประชุม - ไมมีผูใดเสนอ 
ประธาน สภา อบต. - ดังนั้นถาไมมีผูเสนออีก ถือวาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด

เดียวแลว 
มติท่ีประชุม - อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภา อบต. ขอใหท่ีประชุมสภา อบต. ไดพิจารณา รางขอบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูล

ฝอย พ.ศ.2562  
วาระท่ี 1 รับหลักการ  
สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ มีสมาชิกทานใดเสนออะไรอีกหรือไม
ครับ หากไมมีก็ขอใหสมาชิกพิจารณาวาจะรับ หลักการแหงรางขอบัญญัติ เรื่อง 
หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 หรือไม สมาชิกสภา อบต. ทานใด รับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 โปรดยกมือ
ข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติ  เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 
 

5/วาระท่ี2... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีสภา อบต. วังน้ําเย็น มีมติรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการ

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 การพิจารณา วาระท่ี 2 นั้น ใหท่ีประชุม สภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ สมาชิกสภาทานใดประสงคแปรญัตติ หรือไมครับ 

ท่ีประชุม - ไมมีผูใดแปรญัตติ 
 วาระท่ี 3 การลงมติ 
ประธานสภา อบต. - เม่ือไมมีผูใดประสงคแปรญัตติ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ

การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 3  ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม 
มตท่ีิประชุม - มีมติ เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํ าเย็น เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ได ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภา อบต. 3.2 พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 ตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลวังน้ําเย็น จึงขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดแถลงญัตติตอ
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ 

นายก อบต.  - เรียนทานประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมขอเสนอญัตติเพ่ือ
พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ดังนี้ 

      หลักการ 
    ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
      เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ใหเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ีใน
ชุมชน จะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว 
สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตราขอบัญญัตินี้ 

    ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 

โดยทีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 29 แหง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น โดย
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น และนายอําเภอบางปลามา 
จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 

6/ขอท่ี1... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่องการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562” 
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ในกรณีท่ีมีขอบัญญัติอ่ืนท่ีขัดหรือแยงกับขอบัญญัติฉบับนี้ ใหใชขอบัญญัติฉบับนี้แทน 

    ขอ 4 ในขอบญัญัตินี้ 
การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมว ให
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเลี้ยงสัตว   
“การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการ
ปลอย  ใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะ
อ่ืน  ท่ีใชในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึงใช
ประกอบการเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันเปนพ้ืนท่ีเดียว 
“เจาของสุนัข และแมว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนัข และแมว
ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงผูเลี้ยง ผูใหท่ีอยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 

    “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
    “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้ 
ขอ 6 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ให
พ้ืนท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัข และแมว 

    6.๑ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
    6.1.1 ท่ีสาธารณะเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวทุกชนิด 
    6.1.2 สถานท่ีท่ีไมใชเคหสถานของตน 
    6.๓ การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวตองดําเนินการ ดังนี้ 
    6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

(1) ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวท่ีอยูใน
ครอบครองตอองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น และรับบัตรประจําตัวสุนัข และแมว
หรือสัญลักษณ หรือวิธีการกําหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตามแบบท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น กําหนด 
 (2) หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง 
ความเปนเจาของใหแกบุคคลอ่ืน ตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ภายใน 
7 วัน นับแตวันท่ีมอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของ เพ่ือ
ดําเนินการแกไขบัตรประจําตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ หรือวิธีการกําหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

 
 
 
 

7/(3)ในกรณี... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 (3) ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียน
ภายใน 15 วัน และตองจัดการใหสุนัข และแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา  
(4) กรณีท่ีเจาของนําสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองยายออกนอกเขตองคการบริหาร
สวนตําบลวังน้ําเย็น โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองตาย เจาของสุนัข 
และแมว ตองดําเนินการแจงใหองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ทราบภายใน  7  วัน 
นับแตมีการยายสุนัข และแมว ออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโดยถาวร หรือ
วันท่ีสุนัขและแมวตาย 

    6.๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(๑) เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการใหสุนัข และแมวทุกตัวไดรับการ ฉีดวัคซีนจาก
สัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัด
โรคสัตว โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกตองดําเนินการเม่ือสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแตสอง
เดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือน  และตองจัดการใหไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไป ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(๒) หากเจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยวาสุนัข และแมว ในครอบครอง
มีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัข และแมวไว และแจงตอองคการบริหารสวนตําบล
วังน้ําเย็นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค  
(๓) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตกําหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัข และแมวทําการควบคุมสุนัข และแมวไว ณ สถานท่ีเลี้ยง
สัตว จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

    6.3.๓ การควบคุมดานสุขลกัษณะ   
(1) เจาของสุนัข และแมวตองจัดสถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสมและดูแล
สถานท่ีเลี้ยงใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
(2) เจาของสุนัข และแมวตองควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 

    6.3.๔ การควบคุมเม่ือนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว   
(1) เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
ใหเจาของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจําตัวสุนัข และแมว และตองมี
การควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน 
(2) เจาของสุนัขและแมวตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว      
ในสถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 
ขอ 7 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล   
วังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - รางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัขและแมว พ.ศ.2562 พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไมครับ 
 
 

 
 
 

8/นายธงชัย 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายธงชัย  อ่ึงสุวรรณ - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นางผดุงศรี  กําลังเสือ - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายสัมฤทธิ์  เอมสมบูรณ - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายรุง  วงษเวียงจันทร - ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภา อบต. - มีทานใดเสนอ เปนอยางอ่ืนหรือไม  
ท่ีประชุม - ไมมีผูใดเสนอ 
ประธาน สภา อบต. - ดังนั้นถาไมมีผูเสนออีก ถือวาท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด

เดียวแลว 
มติท่ีประชุม - อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ประธานสภา อบต. ขอใหท่ีประชุมสภา อบต.ไดพิจารณา รางขอบัญญัติเรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย

สุนัข และแมว พ.ศ.2562  
วาระท่ี 1 รับหลักการ  
สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ มีสมาชิกทานใดเสนออะไรอีกหรือไม
ครับ หากไมมีก็ขอใหสมาชิกพิจารณาวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติเรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 หรือไม สมาชิกสภา อบต. ทาน
ใด รับหลักการแหงรางขอบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 
พ.ศ.2562 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  - มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และ
แมว พ.ศ. 2562 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
วาระท่ี 2 แปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีสภา อบต วังน้ําเย็นมีมติรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ใน วาระท่ี 2 นั้น ใหท่ีประชุม สภาทองถ่ิน
เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ สมาชกิทานใดประสงคแปรญัตติ หรือไมครับ 

ท่ีประชุม - ไมมีผูใดแปรญัตติ 
 วาระท่ี 3 การลงมติ 
ประธานสภา อบต. - เม่ือไมมีผูใดประสงคแปรญัตติ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 3 ลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติ หรือไม 

มตท่ีิประชุม - มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวพ.ศ.2562 ได ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. - ไมมี 
 
 
 
 
 
 

 

9/ระเบียบวาระท่ี 5... 
 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม ขอปดประชุม 
 

                                                                                               ปดประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกการประชุม 
                (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
  
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชําเรือง      อุบลดี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี   กําลังเสือ)   
 
 
     (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสุรพล  จาสอาด) 
          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 


