
รายงาบการประชุม
คณะกรรม'การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า

ค รัง ท ๓/ ๒ ๕๖๓ '
วนท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารบีองกันและบรรเทาสาฃารณภัย (ข้ัน ๒) เทฅบาลตำบลโนนสูง

ผัมาๆ)ระขม
ท่ี ข่ือ -  นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑ นายประสงค ์ โพธมีคิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสงู
๒ นายบรรดลย ์ พนูรตันบณัทติย์ ปลดัอำเภอหวัหนา้กลุม่งานๆ
๓ พ.ต.ท.อํทธันพ บัวเผ่ือน แทน ผกก.สภ.โนนสูง
๕ นางธญัลกัษณ ์ บุง่เอ้ือมกลาง แทน สาธารณสขุอำเภอโนนสงู
๕ . นายแทน แจม่กลาง สมาซกิสภาเทศบาลตำบลโนนสงู
๖ นายณฐัพล ตะเภานอ้ย ปลดัเทศบาลตำบลโนนสงู -
๗ นางสาวโซฒณา พงษ์สุวรรณ รองปลดัเทศบาลตำบลโนนสงู
๘ นางเกวสนิ อุน่เจรญิ ผูอ้ำนวยการกองคลงั
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ิมีคิริ ผูอ้ำนวยการกองวชิาการๆ 

รก.ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสฃุฯ
๑๐ นายอดลิกัดึ ๋ พว่งคริิ ผูอ้ำนวยการกองชา่ง
๑๑ นางสาวนชุนาถ ดอนจินดา ผู้แทนประซาซนฯ อาลยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีผ่อ่นผนั
๑๒ นายมนตร ิ ไชยอัฐบุตร ผูแ้ทนประชาชนฯ อาลยัอยู[่นบรเิวณพืน้ทีผ่อ่นผนั
๑๓ นายจติตะ สงวนหงส์ ผู้แทนประซาซนๆ อาลยัอยูโ่นบริเวณพืน้ทีผ่อ่นผนั
๑๕ บางสมควร หม่ันกลาง ผู้แทนประซาซนฯ อาลยัอยูใ่บบรเิวณพืน้ทีผ่อ่นผนั
๑๕ นางสาวกานตสํรีิ ขยัชนะรุง่เรือง ผู้แทนประซาซนฯ อาลยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีผ่อ่นผนั
๑๖ นายสนัทาน พันธ์เปรม ผูแ้ทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้
๑๗ นายสรุขยั คำแตง ผูแ้ทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้
๑(ะง่ึ นายกรต ิ ภมิฃุมาตยา ผูแ้ทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้

๙ นายเกรยีงสกัด จริวฒัน1์พัฒนา ผูแ้ทบผูจ้ำหนา่ยสนิคา้
๒๐ บางสาวอารรีตัน ์ แซ่อุ่น

โดยบางสาวบยีะดา ทมดอน ผู้แทน
ผูแ้ทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้

๒๑ นางสาวนภุารตัน ์ ซมสายพลายงาม ผูแ้ทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้
๒๒ ร.ต.ต.ถวลัย คล่องใจ ตำรวจชว่ยงานเทศกจิ - ' —
๒๓ นางสเุพญ็น ี สคุำภา หวัหนา้สำนกัปลดัเทศบาล
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ระเบยีบวาระการประชมุคพะกรรมการจดัระเบยีบการจำหนา่ยสนิคา้และคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้
คร้ังท่ี ๑ /  ๒๕๖๔

เม่ือวันท่ี ๒๕ เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอ้งประชมุอาคารบอีงกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ช้ัน ๒) เทศบาลตำบลโนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๗๓๖/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบ ียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเล ือกผู้จำหน่าย 
สินค้า เพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๓) ในการน ี้ จ ึงขอแนะนำกรรมการจัดระเบ ียบการ 
จำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าที่ใค้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑ .๑  นางร ัขน ีย ์ อร ิยร ักษ ์ ผ ู้อำนวยการกองสวัสด ิการส ังคม ในฐานะผู้แทน 

ส่วนราชการ เป็นกรรมการ
๑.๒ น ายพ ฐก ร บ ุญ มาช ุ ผ ู้แทนตลาดโนนสูง ฟ ล ีม าร ์เก ็ต  ในฐานะผ ู้แทน 

ภาคประชาซนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน เป็นกรรมการ

ที่ประชุม ...................... ......................................................................... "....................

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

นายก ทต. สำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบ ียบการจำหน่ายส ินค ้าและ
คัดเล ือกผ ู้จำหน่ายส ินค้า ในการประชุมครั้งท ี่แล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งได้ส่งให้คณะกรรมการทุกท่านไดต้รวจสอบความถูกต้อง หากท่านใดที่จะขอแก้ไช 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ให้เสนอได้ เพื่อจักให้ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้ 
เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือขึ้นเสนอไต้

หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “คณะกรรมการท่านใด 
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น” "

มตปิระชมุ รับรอง................... เสยีง ไมร่บัรอง............. เสยีง งดออกเสยีง............ เสียง

ระเบยีบวาระที ่ ๓ เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา
๓.๑ กำหนดพืน้ทีผ่อ่นผนัอนญุาตใหจ้ำหนา่ยสนิคา้ในพืน้ทีส่าธารณะ ในเขตเทศบาล 

ตำบลโนนสงู (ฉ บัุบท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตลาดบดัวนัจนัทร)์ เพ ิม่เตมิ

นายก ทต. ตามท ีเ่ทศบาลตำบลโนนสงูมปีระกาศ เร ือ่ง กำหนดพืน้ทีผ่อ่นผนัอนญุาต
ใหจ้ำหนา่ยสนิคา้ในพืน้ทีส่าธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสงู (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
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นติกร

ประธานทีป่ระชมุ 
(นายก ทต.)

คณะกรรมการๆ

ประธานทีป่ระชมุ 
(นายก ทด.)

มตปิระชมุ

นายก ทต.

ลงวันท่ี ๙ มถินุายน ๒๕:๖๓ น้ัน ในการนีส้บืเนือ่งจากเทศบาลตำบลโนนสงูไดว้บัแจง้ 
จากคณะกรรมการตลาดนดัวนัจนัทรโ์นนสงู วา่คณะกรรมการตลาดนดัวนัจนัทรโ์นนสงู 
ไดป้รกึษาหารอืรว่มกบัผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ตลาดนดัวนัจนัทร ์ โดยมคีวามเหน็ขอใหเ้ทศบาล 
ตำบลโนนสงูกำหนดพืน้ท ีผ่อ่นผนัอนญุาตใหจ้ำหนา่ยสนิคา้ในพืน้ท ีส่าธารณะ ในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสงู (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตลาดนดัวนัจนัทร์) เพิม่เตมิ เพือ่แกไ้ข 
บญี ห าความเดอืดรอ้น  เน ือ่ งจากม ผี ูจ้ ำห น า่ยส นิ ค า้จำน วน ห ลายรายป ระกอบ กบั  
นายณฐกร บญุมาช ุ ผู้แทนตลาดโนนสงู ฟลมีารเ์กต็ ไดย้นิยอมใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู
กำหนดเขตพืน้ทีผ่อ่นผนัฯ บรเิวณดา้นหนา้สถานประกอบการ

ดงันัน้ เพ ือ่ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัระเบยีบ
การจำหนา่ยสนิคา้ในทีส่าธารณ ะ พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึขอใหค้ณะกรรมการจดัระเบยีบ 
การจำหนา่ยสนิคา้และคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ รว่มพจิารณากำหนดเขตพืน้ทีผ่อ่นผนัๆ 
ดงักลา่วเพิม่เตมิตอ่ไป และมอบหมายใหน้ติกิรไดข้ึแ้จงเพิม่เตมิครบั

ขอใหค้ณะกรรมการฯ ทกุทา่น รว่มแสดงความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ 
เรยีนเชญิไดค้รบั

แสดงความคดิเหน็......................................................................................

มคีณะกรรมการทา่นใดจะเสนอเปน็อยา่งอืน่อกีหรอืไมเ่ชญิเสนอไดค้รับ 
หากไมม่ลีำดบัตอ่ไปจะขอมตทิ ีป่ระชมุ วา่คณะกรรมการทา่นใดเหน็ขอบใหก้ำหนด 
เขตพืน้ทีผ่อ่นผนัเพิม่เตมิ(ตลาดบดัวนัจนัทร)์ ตามทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ ขอให้ยกมือข้ึนครับ

เหน็ขอบ.................. เสยีง ไมเ่หน็ขอบ............. เสยีง งดออกเสยีง............ เสียง

๓ .๒ เรือ่ง กำหนดวธิกีารดำเนนิการเกีย่วคบัการคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ 
โตลาดนดัวันจันทรไ์

เพ ือ่ ให ก้ารกำห น ดวธิกีารดำเน นิ การเก ีย่วกบั การคดั เลอืกผ ูจ้ำห น า่ยส นิ คา้ 
ในพืน้ทีส่าธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสงู บรเิวณพืน้ทีผ่อ่นผนักรณตีลาดนดัวนัจนัทร ์
ดงักลา่วขา้งดน้เปน็ไปดว้ยความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย



คณะกรรมการฯ

ประธานที่ประชุม 
(นายก ทต.)

มตทิีป่ระชมุ 

ระเบยีบวาระที ่ ๔ 

มตทิีป่ระชมุ

ดงันัน้ เพ ือ่ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัระเบยีบ 
การจำหนา่ยสนิคา้ในทีส่าธารณะ พ.ศ. ๒๕:๔๖ จงึขอใหค้ณะกรรมการจดัระเบยีบการ 
จำห น า่ยสนิ คา้และดดัเสอืกผ ูจ้ำห น า่ยสนิ คา้ รว่มแสดงความคดิเหน็ /ขอ้เสนอแนะ 
การกำหนดวธิกีารดำเนนิการเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้กรณตีลาดนดัวนัจนัทร ์
เรยีบเชญิครบั

เสนอวธิกีารดำเนนิการเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้กรณตีลาดนดัวนัจนัทร์
คือ 1
(ก’ป / / ง ^ ^ เ / '  นั ้ ^9^

มคีณะกรรมการทา่นใดจะเสนอเปน็อยา่งอืน่อกีหรอืไมเ่ชญิเสนอไดค้รบั หากไม่มี 
ลำดบัตอ่ไปจะขอมตทิีป่ระชมุ วา่คณะกรรมการทา่นใดเหน็ชอบใหก้ำหนดวธิกีารดำเนนิการ 
เก ีย่วกบั การคดั เส อืกผ ูจ้ำห น า่ยส นิ คา้ (ตลาดนดัวนัจนัทร)์ ตามท'ีเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
ขอใหย้กมือข้ึนครับ

เหน็ชอบ................... เสยีง ไมเ่หน็ชอบ............... เสยีง งดออกเสยีง.............เสียง

เรือ่ง อ่ืนๆ (ถ้าม)ี



ผัเข้าร่วสิแ,ประ'ชม
ที1 ซ่ือ -  นามสกุล ตำแหนง่ หมายเหตุ
๑ นายอนนัตศ์กัดี ้ วุฒสิงิทีข่ยั นายอำเภอโนนสงู
๒ นายธรี ธรรมธารีย รองนายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู
๓ นายสวิฤ1ทธ โพธ้ีมีศิร รองนายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู
๕ นายวรการ ทดักลาง เลขานกุารนายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู
๕ นางนจิพร จนตนามณรีตัน์ ทีป่รกีษานายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู
๖ นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอำเภอโนนสงู
๗ จ.อ.กนัตภณ เด่ือกระโทก รก.หวัหนาัฝา่ยฟอ้งกบัและรกัษาความสงบ
๘ นายวรวฒุ ิ ปลัง่กลาง หวัหนา้งานเทศกจิ
๙ นายซานนท ์ กกลน้เทยีะ นีติกร

๑๐ นายกฤษณะ 
โพธ้ีมีศิรี

นิติกร

เริม่ประชมุ เวลา๑๓.๓๐ น.

ระเบยีบ1วาระหี ่ ค เรือ่ง ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ

■ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรือ่ง รบัรองรายงาบการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ (เมือ่วนัที ่ ๔ มถินุายน ๒๕๖๓)

มตทิีป่ระชมุ เอกฉนัทีร่บัรองรายงานการประชมุครัง้แลว้

ระเบยีบวาระที ่๓ เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา แก!้ฃบญีหากรณรีอ้งเรยีนการกำหนดจดุผอ่นผนัการจำสนิคา้

ระเบยีบวาระที ่ ๓ . ๑ ขอใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู แก1้ขประกาศเทศบาลตำบลโนนสงู เร่ือง 

กำหนดพืน้ทีผ่อ่นผนัใหจ้ำหนา่ยสนิคา้ไนพืน่ทีล่าธารณะ บรเิวณถนนเทศบาล ซอย ๑ (ข้าง

ศาลเจา้พอ่โนนสงู) จดุเร่ิมตนตัง้แตถ่นนศรธีาน ี ถงึจุดสนิสดุจดุตดัถนนเทศบาล ดา้น1จา้ย/ขวา 

จากเดมิ ทางเทา้และผวิจราจรจากทางเทา้ดา้นละ ๖๐ เซนตเิมตร เป็น ทางเทา้และผวิ 

จราจรจากทางเทา้ดา้นละ ๑๐๐ เซนตเิมตร

นายประสงคฯ์ ; สำหรับการประชมุในวันนี ้ นายอนนัตศ์กัด วุฒสิิงห์'ชัย บายอำเภอโนนสงู ไดเ้ขา้รว่ม

ประชุมในวันน้ีด้วย และการพจิารพาในระเบยีบวาระนีผ้มขอเขญินายอำเภอโนนสงูได้

เสนอต่อทีป่ระชมุครับ

นายอนนัตค์กัด วฒุสิงิหซย ะ สบืเนือ่งจากเมือ่วนัองัคารทีผ่า่นมามกีลุม่พอ่คา้ แมค่า้จำนวนประมาณ ๕๐-๖๐
นายอำเภอฯ คน ไปทีอ่ำเภอแลว้ขึน้ไปยืน่หนงัสอืกบันายอำเภอ กบัผูก้ำกบั วา่ในเรือ่งของที!่ดเ้คย



นายขาบบห ์ กกสนัเทยีะ 
นติกิร

ประชุม ทัง้คณะทำงานขึน้มา ประกอบไปดว้ยฝา่ยราชการ ฝา่ยผูค้า้ พอ่คา้ แมค่า้ และ 
ฝา่ยประซาซนทีพ่กัอาศยัอยูแ่ถวนัน้ ทำงานในรูปแบบ ๓ ภาค ีได้มาประชุมกนั การ 
แกไ้ขตลาดทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจะดำเนนิการอยา่งไรเหตเุนือ่งมาจาก เจา้พนกังาน 
จราจร ไมผ่อ่นผนัทัง้ถนนเทศบาล ซอย ๑ (ศาลเจา้พอ่โนนสงู) และถนนเทศบาล (ทาง 
ไปหลังวัดใหม่สุนทร) เจา้พนกังานจราจรไมอ่นญุาตผอ่นผนัฯถนนทัง้ ๒ เส้น ทา่น 
นายกเทศมนตรปีระสงคโ์พธิม้ศีริ ิทา่นกเ็หน็ใจพอ่คา้แมค่า้ เนือ่งจากไดข้ายกนัมานาน 
แส้ว ทา่นไดท้ำเรือ่งมาทางผูก้ำกบั และกส็ง่เร่ืองไปทีผู่ก้ารจงัหวดันครราชสมิา คือ 
เจา้พนกังานจราจรสง่เรือ่งไปขออนญุาตใหพ้จิารณา กระบวนการเจา้พนกังานจราจร 
ไดพ้จิารณาและทบทวนประกาศเปน็จดุผอ่นผนัใหป้ดิการจราจรถนนเทศบาล (ศาลเจา้ 
พ่อโนนสูง) ทัง้แตข่อบฟตุบาต มาบนถนนท้ังแต่ ๑ . ๒๐ ซม. ท้ัง ๒ ฝืง เมือ่เปน็แบบนัน้ 
เทศบาลไดม้ากำหนด ๖๐ ซม.ใหท้ัง้แฝงร้านอีก ๖๐ ชม.เทศบาลขอใหเ้ปน็พืน้ทีล่ำหรบั 
ประซาซนได้มายืนซือ้ของ จะอยูใ่นรัศม ี ๑ . ๒๐ ซม.ตามทีเ่จา้พนกังานจราจรกำกบั 
บวกกับให้รถได้สัญจรไปมาได้ แมข้อ้เทจ็จรงิจะเปน็ตลาดทีไ่มม่รีถสญัจรไปมา แตต่าม 
หลกักฎหมายกด็อ้งใซส้ญัจรไปมาได ้นายกเทศมนตรีทำหนงัสอืไป และเจา้ 
พนกังานจราจรกอ็นญุาต ตามความเหน็ทีเ่สนอ และใหท้ัง้คณะทำงานโดยม ี
ตวัแทบกลุม่พอ่คา้/แมค่า้ จำนวน ๑๐ รา้นคา้ จาก ๑๐ รา้นคา้ไดม้า ๑ ร้าน ได้เสอืก 
กนัมาจำนวน ๓๐ คน 
ะ ตวัแทนผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ตามคำสัง่ฯ 

๑. นายลนัทาน พนัธ์เปรม 
๒. นายสรุขย้ คำแดง 
๓. นายกริต ิ ภบิฃุมาตยา 
๔. บายเกรยีงศกัดิ ้ ธ์รวัฒนพ์ฒันา 
๔. บางอารรีตัน ์ แช่อุ่น 
๖. นางสาวนภารตัน ์ ขมสายพายงาม

รอบแรกได้นดัประชมุประมาณ ๓๐ คน ได้นดัพอ่ค้า แมค่า้มาประชมุ ๓๐ คนจะได้รัช 
การแตง่ทัง้จากกลุม่พอ่คา้แมค่า้ จาก ๓๐ คน จะคดัเลอืก ๖-๗ คน มา'ประชุมคร้ัง'ท่ี ๒ 
ทีห่อ้งประชมุทีเ่ทศบาล

บายอนนัตต์กัด วฒุสิงิห1์ชย ะ มีผู้แทน ๓ ภาค ีทัง้ทางราชการ ทางผูพ้กัอาศยั และทางพอ่คา้ แมค่า้ คือ
นายอำเภอฯ ตวัแทนทีม่าคยุ เขา้ไปยืน่ขอ้เสนอกบันายอำเภอ มี ๓ เรือ่ง คือ

เรือ่งที ่ ๑ เทศบาลประกาศฟตุบาตร จาก ๖๐ ซม. ขอขยายเปน็ ๑ เมตร
เรือ่งที ่๒ ไมจ่บัฉลากรา้นคา้

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้
เรือ่งที ่๓ เรือ่ง ขอจดุผอ่นผบัเพิม่ ตรงหนา้เซเว่บ มีท้ังหมด ๓ เรือ่ง ทีเ่ข้าไปย่ืน 
อยากทราบรายซือ่ ชว่งกอ่นทีต่ำรวจจบัปรับ พอ่คา้/แมค่า้มกีีร่าย และทีม่าลงซือ่ทีจ่ะ 
จนัฉลาก มทีัง้หมดกีร่าย เพราะมนัมแีมค่า้ใหมเ่พิม่ขึน้มาเยอะมาก

นายอนนัตต์กัดึ ๋ วฒุสิงิหซ์ย: ชว่ยอา่นระเบยีบทีป่ระกาศรบัสมคัรผูท้ีม่คีณุสมปตติามระเบยีบของ
นายอำ๓ อๆ

บายซานนห ์ กกสนัเทยีะ 
นติกิร

กระทรวงมหาดไทยวา่อย่างไร ช่วยอ่านใหพ้งิหนอ่ยครับ 
-. ครับ ตามประกาศเทศบาล เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ในพืน้ทีผ่อ่นผนั 

อนญุาตใหจ้ำหนา่ยสนิคา้ ในทีส่าธารณะ ของเทศบาลโนนสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ กจ็ะมตีาม 
ขอ้ ๒ คุณสมบ้ติฃองสมัคร

๒.๑ มีสญัชาติไทย และมคีมูลีำเนาอยูใ่บเขตเทศบาลตำบลโนนสงู เวน้แตเ่ทศบาล 
ตำบลโนนสงูจะพจิารณายกเว้นในกรณมีเีหตอุนัสมควร



0

สวัแทนพอ่คา้ แมค่า้

-๔-
๒.๒ เปน็ผูม้,ีราย’ใต้,น้อย
๒.๓ มคีวามประสงคจะจำหนา่ยสนิคา้ แตไ่มม่สีถานทีจ่ำหนา่ยสนิคา้
๒.๔ ไมเ่ปน็โรคตดิตอ่รา้ยแรง
๖ . ไมม่พีฤตกิรรนในทางเสือ่มเสยีอนัเปน็อปุสรรคในการจำหนา่ยสนิคา้ เขน่ เป็น 

ผูค้า้ ผูผ้ลิต หรอีผูเ้สพยาเสพตดิใหโ้ทษ
๒.๖ ไมเ่คยถกูเพกิถอนจำหนา่ยสนิคา้ในพืน้ทีส่าธารณะคณุสมบตัเินีอ้งตน้กเ็ทา่นี ้

ครับ
ะ ลา้จะใหจ้บัฉลาก แลว้คนในเขตจับกอ่น แลว้คนนอกเขตจบัทหีลงั เฉพาะคบในเขตก ็

หลายรอ้ยแลว้ แลว้คบนอกเขตเขาจะไตข้ายใหมคะพืน้ทีม่นัพอไหมคะ
นายซาบนท กกสนัเทยีะ: ครับ ก็ฃอซีแ้จงเพิม่ ตามประกาศเทศบาล เนือ่งจากหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิ

นติกิร การปกครองสว่นหอ้งถิน่ กก็ำหนดไว ้คณุสมบตัขิองผูจ้ำหนา่ยสบิคา้นะครบั กค็อืขอ้ ๑ 
เลยนะครับมสีญัชาตไิทย และมภีมูลิำเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่เพยีง 
เทา่นี ้ถา้จะยด็หนงัสอิกรมสงเสริมๆฉบบัตงักสา่ว แสดงใหเ้หน็ว่าคนทีอ่ยูน้อกเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูงไม่มีสิทธิ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ประกาศของเทศบาลกย็งัอรุม่อะรว่ย เว้น 
แตเ่ทศบาลจะพจิารณาตามสมควรวา่ คนทีอ่ยู่นอกเขตมาสมคัรใตก้จ็ะมกีรณอียา่งนีค้รบั 
กส็ำหรบัตามคำถามทีส่ามวา่จะมกีรณอียา่งนีค้รบั กส็ำหรบัตามคำถามทีถ่ามวา่คนนอก 
เขตจะมพีืน้ทีม่แีผงมลีอ็กลงไหมนะครบัตรงนีก้ต็อ้งเชค้ยอดของคนทีส่มคัรและกแ็ผง

ตัวแหนพอ่ค้า แม่ค้า

ตามสำตบ้ทีท่ีค่ณะกรรมการขดุนีค้ณะกรรมการจดัระเบยีบๆ ไตว้างระเบยีบ ไตว้าง 
หลกัเกณฑไ์วใ้นการประขมุเมือ่วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๖๓ ทีผ่า่นมานะครบั เปน็การ 
แบง่กลุม่ตามทีท่ราบ ครับ

ะ แล้วตกลงพอไหมคะ ในเมือ่ตวัเลข พวกคณุมกีบัอยูแ่ลว้ แล้วพ้ืนท่ีมันพอไหมสำหรับ 
พอ่คา้แมค่า้ ทีเ่ขาขายประจำอยูแ่ลว้

บายขาบบฑ ์ กกสนัเหยีะ ะ พอไหมครับ เทศกจิ 
นติกิร

นายวรขฌุ ิ ปลัง่กลาง ะ ตลาดเชา้ เฉพาะในเขตพืน้ทีพ่อ แต่นอกเขตพืน้ทีท่ีจั่ดไว้นา่จะไมพ่อครับ
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัด จฒุสิงิห1์ขยั ะ แลว้ตลาดเยน็ละ 
นายอำ๓ อๆ

นายวรรฒุ  ิ ปลัง่กลาง : ตลาดเยน็พอครบั สา่หรับพอ่ค้าทัง้ในและนอก 
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัดี ้ รฒุสิงิหข้ยั: มอีะไรจะถามเทศกจิ เพ่ิมไหมครับคือ จะเรยีบพวกเราอยา่งนีค้รบั นายอำ๓ อผู้
บ ายอำ๓ อๆ กำกับ และเทศบาล ยนือยูบ่นเจตนาชว่ยเหลอืประชาซนผมยนืยนัตรงนีก้อ่นผมมาเปน็ 

นายอำเภอผมมาทำงานตรงนี ้ผมมเีจตนาชว่ยเหลอืประซาซนมาเปน็อนัดบัที ่ ๑ อันดับ 
ท่ี ๒ ชว่ยพีน่อังประชาซนบำบดัทกุขบ์ำรงุสขุของประชาซน ผมจะทำตามอำเภอใจ 
ไมใต้ ผมจะตอ้งยนือยูต่ามระเบยีบกฎหมาย ไม่ง้ันผมจะผิดในฐานปฏิบติัหนา้ทีโ่ดยมิ 
ขอบ ละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีผ่มตอ้งยนือยูต่ามระเบยีบกฎหมายกอ่น ผมมานัง่อยูต่รงนี ่
มเีจตนารมณก์อ่นเลย คอืชว่ยเหลอืพอ่แมพ่ีน่อ้ง ในการชว่ยเหลอืพอ่แมพ่ิน่อ้ง มชีอ้แม ้
ตอ้งยนือยูบ่นระเบยีบกฎหมายกอ่นทีท่างนติกิรเลา่ใหพ้งิวา่ประกาศของเทศบาลที ่
ออกไป
คณุสมบตัขิองผป้ระกอบการ



๑. บคุคลนัน้มภีมูลิำเนาอยู่ในเขตองค์กร'ปกครองสว่น'ทอ้งถิน่ เวน้แตเ่ทศบาลมคีวาม 
จำเปน็ เหมาะสม ขอ้ยกเวน้ แตท่ำไมเทศบาลตอ้งบอกวา่มภีมูลิำเนา เพราะมาจากคำสัง่ 
ของกรนสงเสรินปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กค็อืกระทรวงมหาดไทยเปน็ผูก้ำหนด เพราะทำไม 
กรมฯ ตอ้งบอกมาอยา่งนัน้ เพราะทอ้งถ่ินในทอ้งถ่ินมนัตอ้งชว่ยเหลอืพีน่อ้งประซาซน 
ของท้องถ่ินน้ันๆ มนัมทีีม่าพีI่ปแตอ่ยา่งไรกด็าม ทางเทศบาลกป็ระกาศยกเวน้ให ้กระบวก 
การในวันท่ี ๗ เราในฐานะตวัแทนพอ่คา้แมค่า้ ผูป้ระกอบการมอีะไรทีอ่ยากจะบอก 
ราชการ มอีะไรทีจ่ะเสนอ เชญิผูป้ระกอบการทา่นอืน่ มอีะไรจะนา้เสนอ 

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ เรียนท่านนายอำ๓ อ ผูก้ำกบั และกท็า่นนายกฯ และคณะกรรมการทกุทา่น กระผม 
นายวบรุณ ์ผมเปน็ตวัแทนของตลาดนดั สาเหตทุีเ่ขา้มามนัมอีผูห่ลกัๆ ตลาดมนัมอียู ่๓ 
ตลาด ผมจะเนน้ยํา้นะครบั วา่ตลาดมนัมอียู ่ ๓ ตลาด อยูใ่นทีเ่ดยีวกนั ตลาดที ่ ๑ คือ ตลาด 
เขา้ ซึง่เปน็ตลาดสดตลาดที ่ ๒ คือ ตลาดเยบ็ คือ จะเปน็ตลาดทีข่ายอาหารสด อาหาร 
ลำเรจ็รปูทีข่ายในตอนเยน็ และตลาดที ่๓ คือ ตลาดนดั ตอนท่ีขอคือ หนา้เซเวน่ ซ่ึงเม่ือก่อน 
จะเปดิเปน็ตลาดประซารฐั เปน็ตลาดธงฟา้ ซึง่มแีมค่า้อยใูมกเจา้ และพอมปีญืหา ทางผูก้าร 
ไมอ่นญุาตใหข้ายเสน้นัน้ มนักจ็ะเหลอืแตส่องเสน้ มนักจ็ะมบีญีหานาดลอดระหวา่งพอ่คา้ 
แมค่า้ กบัทางเทศบาล ซึง่ทางเทศบาลบอกให!้ปลงทะเบยีน โดยไมม่กีารชีแ้จงกนักอ่น และ 
ทางเทศกจ็ไปประกาศวา่ จะมกีารจบัฉลาก ซึง่ไมม่รีายละเอยีดบอก ซึง่พอ่คา้แมค่า้ ก!็มเ่คย 
มบีญีหากบัมากอ่น ถา้ทา่นปลอ่ยใหม้นัเปน็ไปตามแบบเกา่คนเกา่กอ็ยูท่ีเ่ดมิ คนใหม่ก็มาจัดท่ี 
จดัลอ็กใหท้กุอยา่งกจ็บ ทกุคนกป็ฏบิดีตามกฎหมาย กฎหมายกต็อ้งมกีารอรุม่อรว่ยไตโ้ดย 

เจา้พนกังานของรฐั ทีอ่รุม่อรว่ยโดยไมผ่ดกฎหมาย กห็นา้จะมคีวามสขุครับ ขอบคณุครับ 
นายอนนัตต์กัด จฒุสิงิหข้ยั ะ ขอบคณุทา่นผูแ้ทนผูป้ระกอบการ ทา่นไตน้า้เสนอเหตแุละผลทีด่ ี สงิทีท่างทา่นไต้ 

บายอำ๓ อๆ นา้เสนอมา ในฐานะตวัแทนผูป้ระกอบการ บอกวา่คนเกา่ใหอ้ยูท่ีเ่ดมิ ไมค่วรมาลงตะกรา้ 
คละและจบัสว่นคบใหมต่รงหนา้เซเว่น และตรงหนา้หวัโค้งทีเ่จ้าของตกไมใหข้าย 

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ ส่วนตรงน้ันท!มให้ซาย เราไคจ้ดัการเวน้ระยะหา่งไวแ้ลว้ คือ เวน้ระยะหา่ง ๑ เมตร
นายอนนัตศ์ภัดิ ๋ วฒุสีงิหข่ยั ะ อันน้ีคือหัวโค้งใชใหม 

นายอำ๓ อๆ
นายณเ่ฐพล ตะเภานอ้ย ะ อันทีจ่ริงแล้ว หนา้เซเวน่ มจีดุกำเนดิมาจากทา่นนายอำเภอคนหนีง้ คอื ทา่นไค้จัด 

ปลดัเทศบาล โครงการส่งเสริม ฬ(วช และไต้มาขอโครงการ ขอเปดิเปน็การชัว่คราว เพีอ่เปดิตวัยกระดบั
สินค้า ๕  ดาว และหลงัจากนัม้กม็กีารขายมาตลอด เทศบาลกเ็หน็ว่าไมม่บีญีหาอะไร แต่ทุก 
วันนีถ้ามว่า ในสว่นเรามตีลาดเอกขนเขา้มา ส่งผลใหม้กีารฟอ้งร้องใหด้ำเนนิคดี ในส่วนของ 
เทศบาลเองกต็อ้งถกูฟอ้ง ไปใหก้ารทีศ่าลปกครอง รวมทัง้การทีแ่มค่า้สว่นหนีง้ ก็เคยไปพบที ่
หอ้งพจารณาทีผ่า่นมาแลว้ กเ็หน็ผลวา่ เทศบาลไคป้ลอ่ยใหม้กีารคา้ขายโดยพี!่มซ่อบตว้ย 
กฎหมาย เมือ่กอ่นหนา้เซเวน่ไมเ่คยเปน็จดุผอ่นผนัมากอ่น รวมถงืตรงสามแยกตรงขา้มถนน 
ตดิกบัตลาดสดเทศบาล หนา้รา้นสามซายเกา่ ในสว่นจุดทีแ่มค่า้ไปเรียกร้องใบวันที ่ ๔ 
สงิหาคมในกลุม่นัน้ถอืวา่เปน็กลุม่ใหม ่ทีท่ัง้ตวัเองไม่มีสทิธิเดิม อยูแ่ลว้ 
จนโครงการน้ันไค้หมดไปต้ังนาน จนเทศบาลโนนสูงไค้แจ้งไปท่ีอำเภอโนนสูง เพีอ่ใหแ้จ้ง 
ผูป้ระกอบการใหเ้ลกฃายไคแ้ลว้ เพราะเปน็การ1ขายพี!่มซ่อ1บตว้ยกฎหมาย น้ีคือ ๑ เร่ืองที ่
เคยโดนมาแล้ว และไต้มีการขอไปใหม่ใหท้า่นผู้การเหน็ขอบ แตว่า่ ๖๐ ซม. ทา่นนายกไมใต ้

เปน็คนกำหนดกม็าจากกรรมการ ความจรงิของทา่นผูก้าร คือ เขาให้ปิดถนน ถา้เราอา่น 
ประกาศใหจ้ดัเจนและถกูคอ้ง ตามภา‘ษากฎหมาย คอื เขาเขยีนวา่ ขอ้กำหนดนีใ้หป้ดิเลน้



จราจร ดงันี ้ซา้ยออกมา ๑๒๐ ซ.ม. ขวาออกมา ๑๒๐ ซม. แสดงว่าพืน้ทีต่รงกลางไมม่ผีล 
อยา่งทีท่า่นเซา้ใจ ปดิจา้งเพือ่ใหว้างแผงไดน้ีค่อื ขอ้บงัคบัของพนกังานจราจรจงัหวดั แต่ 
ทา้ยสดุจาก ๖๐ ซม.ทีท่า่นเคยเหนดว้ย เหน้ชอบทีฟ่อ้งร้องมา เพือ่เราจะไดเ้ดนตอ่ไปโตท้า่น 
นายกจะประกาศโดยไมม่กีำหนดเวลา ทา่นขายไดต้อ่ไปเรือ่ยๆ นะครับ ทกุคนเหน็ดว้ย ท่ี 
ทา่นเรยีกรอ้งมา ๑ เมตรก!มไ่ดม้ขีอ้ขดัขอ้ง แม้ด้องฟ้ง ไววา่เมือ่ ๖๐ ซม. ทำไมใด ้เหทุผลท่ี 
แทจ้รงิทา่นอยากขายของดว้ยความสงบ หรอีทา่นอยากขายของดว้ยความไมส่งบ ผมได้จัด 
ใหม้ตีลาดประซารัฐใหแ้ลว้ แตท่า่นไดม้าควํา่มต ิใครไปทีเ่ด้มจะโตนยึดกจ็ะไมใด้กลบัมา คน 
ในพืน้ทีค่นนอกพืน้ทีเ่ทศบาลเปดิโอกาสใหม้าขายรว่มกนั แตผ่มเคารพวา่เปน็คนในอำเภอ 
โนนสูง เมือ่กอ่นไมม่ตีลาดเกดิขึน้มา ไมม่ผีรูอ้งเรยีบ ขอใหเ้หน็ใจนายก นายอำเภอดว้ย 

ควัแทนพอ่คา้ แมค่า:ในสว่นทีจ่บัฉลากใหแ้มค่า้ พอ่คา้มาจับลงซือ่ใหม ่ ส่วนคนท่ีจะไม่จับ 
ก็คือไม่จับ สว่นใครทีจ่บัคณุกจ็ดักนัเอง

นายถ]โฐ1พล ตะเภาหอ้ย ะ ผมขอจะบอกวา่มตทิีป่ระขมุยงัไมเ่กดิขึน้ น่ีมันเป็นข้อเสนอใช่ไหม คอื จริงแล้ว
ปลดัเทศบาล วันท่ี ๗ กค็อืเปดิใหม้กีารจบัฉลาก คอื ตอ้งการว่าอยากใหค้นทีม่สีทิธ ิ แสดงสิทธิคัวเองโดย

บริสุทธ๋ึ
ควัแทนฟอ่คา้ แมค่า้ ะ คือท่ีมาลงซ่ือ คอืกลวัวา่ควัเองจะเสยีสทิธไิมใตข้าย แตเ่ขาไมใตอ้ยากจบัฉลากคะ่
นายณฐพล ตะ๓ าหอ้ย ะ แล้ววันท่ีประขุมได้มาไหม 

ปลดัเทศบาล
ควัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ คือหนูไมใต้มา คอื ของหนมูนัเยอะหนลูงไมไ่ด้ ต่อให้มาลงซ่ือได้ จับฉลากได ้ท่ีมัมก็ไม่พอ

เพราะฉะน้ันหนูไมใต้มาลงซ่ือ แตห่นยูนืยนัวา่หนจูะขายอยูท่ีเ่ตมิ เพราะว่าหนูไม่ได้ผิดอะไร 
ลา้จะบอกวา่เอาผงิทีอ่ยูด่า้นหหา้เซเวน่มา เพือ่วา่เขาไมม่ทีี ่อนันัน้คอืหนา้ทีข่องเทศบาลวา่ 
จะจัดสรรทีต่รงไหนใหเ้ขาลง แตไ่มใซม่าเปยีดเบยีน1ทีอ่ยู1่ประจำ คนทีอ่ยู่ประจำเขาไมไ่ดม้ ี
ใครอยากยา้ย

นายณฐพล ตะเภาหอ้ย: ลา้หลกัเกณฑก์ารจบัฉลากวา่เขา้ใจตอนนีว้า่ เราใหส้ทิธคินทีจั่บฉลากคนทีค่า้ขาย 
ปลดัเทศบาล อยูเ่กา่ไดส้ทิธจัิบฉลากกอ่น

ควัแทนพอ่คา้ แม่คา้ -. แตม่บัมคีนทีย่งัไมไดข้ายของเลย แตก่ม็าลง ได้เซ่ืคตามไหมคะ ชว่งทีต่ำรวจจบั คอืมกีลอ้ง
ถา่ยเลยวา่มโีครขายบาัง ลา้จัดใหค้นทีอ่ยูต่รงนัน้กอ่น แล้วใหสิ้ทธิเขา เขาไดเ้คยวางเทา่ไรก ็
วางเทา่นัน้ กย็งัจะมปีญ็หาหอ้ยกวา่ และนีค้อืคณุกำหนดวา่ให!้มเ่กนิ ๓ ฌตร แลว้คนทีข่อง 
เขาเยอะ เขาจะลงยงัไงหละคะ่

บายณฐพล ดะ๓ าหอ้ย ะ วนัทีป่ระขมุจะขึแ้จงเรือ่งนี ้ล้าทกุคบมาไข้สทิธิ พืน้ทีม่นัมจีำกดั แตท่กุคบกอ็ยากจะวาง 
ปลดัเทศบาล ใน ๑๒๐ ซม. ทีผู๋ก้ารใหม้า เรายงัมขีอ้กฎหมาย ่ เราใหต้รงนีเ้ปน็ทีส่าธารณะ

นายกเทศมนตรมีอีำนาจในการพจิารณา เขา้ใจทกุคบกอ็ยากไดม้าก
ควัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ คณุดอ้งใหส้ทิธิตามทีว่างจริง  ๆ มันจะไม่มีป้ญหา
นายถรฐัพล ตะเภาหอ้ย ะ เทศกจิ ตรงนีเ้รามข้ีอมลูหมดใชไหม พอ่คา้ แมค่า้ทีเ่คยขายอยูเ่ลย 

ปลดัเทศบาล
เทศกจิ ะ มีครับ

นายถรฐัพล ตะเภาหอ้ย ะ มาใหม่ก็ไปอยู่ทา้ยสิครับ 
ปลดัเทศบาล



* '

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ 
บายณฐ้พล ตะเภาฟอ้ย 

ปลดัเทศบาล 
ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ 
นายชานนท ์ กกลนัเหยีะ 

นติกิร
ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ 
นายอนนัตศ์กดี ๋ วฒุสิงิหช์ยั 

นายอำ๓ อๆ

-๗-

: แลว้ทีใ่หจ้บัฉลากหมายความวา่ไงละคะ่
คบทีอ่ยู่เกา่กไ็คส้ทิธจบักอ่น ลองไปอ่านให้ดี มหีลกัเกณฑอ์ยู ่ทางนติิกรทบทวน 
เพือ่จบัฉลากอกีลกันดินงิ

; คณุตอังไปหาจดุผอ่นผนัอืน่มาขาย ไมใชม่าเบยีดเบยีนคนทีข่ายอยูก่อ่นสคิะ่ 
; เราไค้ตีลอ็กไว้แลว้ เป็นโซน

ค้องใหพ้อ่คา้ แมค่า้ทีจ่ะขายของทัง้หมดมาเพือ่ทีจ่ะคยุ
: สรปุอยา่งนี ้ คึอ วา่การทีพ่ืน้ทีม่จีำกดั ทำไมเทศบาลถงึคอ้งจดัระเบยีบรา้นคา้ ล้า 
เราไปตามตลาดนดั ๑  เมตร ๖ เมตร คอื เขาคอ้งจำกดัพืน้ที ่ เพือ่ใหผู้ค้า้ไคข้าย เปน็การ
ส่งเสรมิอาชพี แตล่า้เราไมจ่ำกดั ในทางปฏิบีติมันเป็นไปไมใด คอืเราคอ้งจดัระเบยีบ ว่า 
รา้นคา้ขนาดเทา่ใดคอ้งจำกดัเทา่ไรคอ้งอยูต่ามกตกิา มนัคอ้งแบง่เปน็ลอ็ก ลอกละกี ่
เมตรกว่็ากนัไป ตอ่มาพดูถงึในเรือ่งของการจบัฉลาก เดีย๋วจะขอมตทิีป่ระขมุ ทีจ่ะจับ 
ฉลากขอใหต้วัแทนแสดงความคดิเหบ็วา่ มคีวามคดิเหน็อยา่งไร วา่จะจบัหรอืไมจ่บั ขอ 
เชญีตวัแทนผูป้ระกอบการทีเ่หลอืแสดงความคดิเหน็ในฐานะไคร้บัการตดัเลอืกมานะ 
ครัป๋

ดวแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ เตมิจาก๖ 0  ซม. เกรงจะตัง้ไมใค ้จะขอเพิม่เปน็ ๙๐ ซม.ไค้ไหมครับ
นายอนนัตศ์กดี ๋ วฒุ ิสิงห์ชยั ะ อะ่เรือ่งที ่ ๑ เร่ืองท ี เอ 

นายอำ๓ อๆ
ตวัแทนพอ่คา้ แม่คา้ ะ เรือ่งที ่๒ ใหพ้อ่คา้แมค่า้คยุกบักอ่นวา่จะจบัหรอืไมจ่บั
นายอนนัต์ลกัดึ ๋ วฒุสิงิหช์ัย: คือ ๖ คนน้ีก็จะไปบอก ๓๐ คนทีเ่ปน็ตัวแทน ๓๐ คนก็จะไปบอกคบของ

นายอำเภอๆ ตวัเอง,ไชใ1หม
ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ ใช่ครับ
บายอนนัตศ์กัดี ๋ วฒุสิงิหช์ยั ะ จะใชเ้วลานานเทา่ไรครบั 

บายอำเภอๆ
ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ ผมก็ยังใหค้้าตอบไมไค้ครับ
บายอนนัตต์กัดี ๋ วฒุสิงิหช์ยั: คงจะคอ้งกำหนดเวลา ไมง่ัน้ลา้ไมม่กีำหนดเวลามนักจ็ะยาว มันจะค้อง

นายอำเภอๆ กำหนดเวลานดินงิงน คอื ข้อ ๑ ขอ ๑ เมตร ข้อ ๒ ขอกบัไปคยุกบัร้านคา้ทีเ่ปน็ตวัแทน
วา่จะจับหรอืไมจ่นั ว่าจะวางกตกิายงัไงใชไ่หม

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ ครับ
บายอนนัตล์กัดี ๋ วฒุสิงิหช์ยั ะ พวกเราในฐานะตวัแทนวา่จะไปคยุวิา่จะใหค้ำตอบกนัยงัไง วันไหน อย่างไร

นายอำ๓ อๆ คอืล้านานไปมนักไ็มไ่คเ้ฃญิครับใครมคีวามเหน็ชว่ยกบัเสนอทัง้หมดมนัคอ้งอยู่คว้ยกนั
อยา่งมคีวามสขุ เทศบาลกไ็มโ่ดนฟอ้ง พวกเรากท็ำมาคา้ขายนะครบั มนักไ็มเ่กดิการ 
ทะเลาะกนัระหวา่ง คบเกา่ คนใหม่

ตวัแหบพอ่คา้ แมค่า้ ฯ ผมขอเวลาลกันดินงิ เดีย๋วผมตกลงกบัแลว้ ผมจะมาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ทศกจิ
บายอนนัตต์กัดี ๋ วฒุสิงิหช์ยั : ทางเทศบาลลองเอาไปพจิารณาแกไัข 

บายอำ๓ อๆ
นายณฐุพล ตะเภาฟอ้ย ะ กราบเรยีนทา่นนายอำเภอ ตัง้แตป่ระกาศเหน็ขอบในเรือ่งขอ้นงัคบ้ตามทีน่ายกๆ

ปลดัเทศบาล ไคข้อเรากไ็คด้ำเนนิการมาเปน็เวลาพอสมควร เพือ่รกัษาสทิธของผูค้า้ลา้เรายิง่



นายอนนัตส์กัส ์ วฒุสิงิหข์ยั 
นายอำเภอฯ 

ตวัแทบพอ่คา้ แมค่า้

นายชานนห ์ กกสบัณยีะ 
นติกิร

นายซานบห ์ กกสนัเทยีะ 
นติกิร

นายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัคิ ้ วฒุสิงิหข์ยั 
นายอำเภอฯ 

นายวรๅ๙  ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัดี ้ วฒุสิงิหข์ยั 
นายอำเภอๆ 

นายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัค วุฒสิงิห'์ขยั 
บายอำเภอฯ 

นายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตส์กัดึ ๋ วฒุสิงิหข์ยั 
นายอำเภอฯ 

นายวรๅฒ  ิ ปลัง่กลาง

ปลอ่ยฺเวลาใหน้านไป ถา้ไมม่ขีอัจำกิ'ดเมือ่ไร อำนาจกจ็ะตกไปและถา้ยิง่เหน็วา่ ถา้ 
เรายงัประชมุไปแลว้ ยงัมขีอ้โคแ้ยงัผมกม็หีนาัทีเ่สนอนายกไปรายงานถงผูก้าร 
จังหวด เพือ่ใหพ้า่นรบัไปบรหิารใหเ้ปน็เสนัทางจราจรเหมอีนเดมิ นายกเปน็ผูอ้บญุาต 
ภายใตคัวามรบัผดิชอบของผูก้าร ขอใหท้าุงเทศบาลไคด้ำเนนิการไปตามประกาศ 
ใครไมม่ากเ็สยีสทิธิ สว่นใครจะมาเรียกร้องสทิธคิราวหลงักว่็ากนัไป 

: มีท่านใด ไมเ่ฉพาะกบผูค้า้ หรอีผงิหนว่ยราชการหนว่ยอืน่ หรอึผงิคบ1ท่ี 
พกอาศยัอยน่ะครบั ทีร่วม เปน็กรรมการ เชญิครับเชญิ 

: ผมขอใหท้างเทศบาลกำหนดรนั เวลาจบัฉลากของแตล่ะตลาดใหแ้นน่นอน ตอ้งแยก 
การบรหิารจดัการออกจากกนั และแบง่เปน็สัดส่วน เพือ่งา่ยตอ่การบรกิารจดัการ 

ะ ครับ ขอบคุณนะครับลำหรับคำแนะนำ ถา้สงัเกตประกาศดีๆ  นะครับ ประกาศของเรา 
ฉบับท่ี ๒ จะเปน็ประกาศกำหนดพืน้ทีผ่อ่นฝนัฉบบัที ่๒ ตลาดเขา้ฉบบัที ่ ๓ ตลาด 
เยน็ ฉบับท่ี ๔ จะเปน็ตลาดนดัรนัจนัทร ์นะครับ ประกาศของเราจะแยก ๖ ๓ ๔  
สว่นวนักำหนดจบัฉลากของเราตลาดเยน็จบัวนัที ่ฅเ เวลา ๐๙.๓๐ น. นะครับ ตลาด 

เขา้จบัวนัที ่๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตลาดนดัวนัจนัทร์ ขยายเวลารบัสมคัร เนือ่งจากพา่น 
บอกวา่เตรยีมเอกสารไมท่บั รอพา่นมาในเขตเทศบาลตำบลโนนสงูกวั็น จนัทร ์ เราก ็
ขยายเวลาไปใหก้อ่นนะครบั เรายงัไมก่ำหนดวนัจบัฉลากของตลาดนดัวนัจนัทรน์ะครบั 
จอเรยีนเทา่นีค้รบั

ะกท็างเทศกจิประกาศไคอ้า่นประกาศใหฟ้งับาังไหม 

ประกาศครบั คอืจะแจงัทัว่ตลาดนะครบั แจ้งตามทีน่ติิกรพดูครับ

ะแลว้มคีนมาลงตลาดเขา้กีร่าย

ะ ตลาดเขา้ม ี ๙๒ ราย 

ะ ตลาดเขา้ ๙๒ รายแลว้ตลาดเยน็ละ่ 

ะ ตลาดเยน็ประมาณ ๑๘๐ กวา่ราย

ะ ตลาดเขา้ ๙๒ ราย ตลาดเยน็ ๑๘๐ ราย แลว้เขาไคม้าลงอยา่งทา่นวิพรูเนว่ําไหม 
ทีว่งเลบ็ไมป่ระสงคจ์ะจบัฉลากอะไรน ิ

: ยันนี!้มม่คีรบั มเีฉพาะตลาดนดัวนัจนัทร ์ทีล่งมาวา่ไมป่ระสงคจ์ะจับฉลาก

ะ ตลาดเขา้ เยน็ ล่ะมีหรือไม่

ตลาดเขา้ เย็นไมม่คีรับ เพราะจะจบัฉลากรนัพรุง่นีค้รบั
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นายอนนัตต์กัดึ ๋ วฒุสิงิหช์ยั 
นายอำ๓ อ  ๆ

นายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตต์กัด วฒุสิงิหช์ยั 
นายอำเภอฯ 

นายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตต์กัด วฒุสิงิหช์ยั 
นายอำเภอฯ 

บายวรวฒุ  ิ ปลัง่กลาง 
เทศกจิ

นายอนนัตต์กัด วฒุสิงิหช์ยั 
นายอำ๓ อ  ๆ

ตวัแทบพอ่คา้ แมค่า้ 
นายอนนัตต์กัด วฒุสิงิหช์ยั 

นายอำเภอๆ 
ตวัแหนพอ่คา้เฟ คา้ 
นายซานนท ์ กกสับเทืยะ

: สว่นวันจันทร์ยังไม่มีใครมา

ะ ยงัครับ ตอนบีย้งัรับสมคัรอยูค่รบั ยังไมไค้ปิดรับสมัคร รับสมัครถึงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ครับ

ะ รับสมัครถึงวันท่ี ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราขการ 

ะ รบัสมคัรเสาร ์อาทติย ัไมเ่วน้วนัหยดุราชการครับ 

ะ สมัครไค้ท่ี1หน 

ะ งานเทศกจิครบั

ะ คนไหนตลาดเชา้ครับยกมอืขึน้หนอ่ย เป็นยังไง โอเคไหม

ะ โอเคคะ่ ไม่มืปญัหา 
ะ จับฉลากพรุ่งนื[้ซไหม ๐๙.๓๐ น.

ะ ตอ้งการขายของตรงหวัมมุฝงืทางเขา้ฟรมีาเกต็ ตัง้แตเ่วลา ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น. 
ะ ทางเทศบาลจะรบัเอาไปพจิารณา

นติกิร
นายอนนัตต์กัด วฒุสิงิหช์ยั 

นายอำเภอฯ 
ตวัแหบพอ่คา้ แมค่า้ 
นายอนนัตศ์กด วฒุสิงิหช์ยั 

นายอำเภอฯ

ตวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ 
นายอนนัตต์กัต วฒุสิงิหช์ยั 

บายอำเภอฯ 
ตวัแหนพอ่คา้ แมค่า้ 
นายอนนัตต์กัคี ้ วฒุสิงิหช์ยั 

นายอำเภอๆ

ะ ไหนใครตลาดเยน็ยกมอืขึน้หนอ่ย

ะ ผมมาแทน อารยีร์ตันเ์ขาบอกวา่ไมต่อ้งการจบัฉลากครบั 
ะ ตลาดเยน็วา่ยงัไง พา่นคดิยงัไงในฐานะของผูป้ระกอบการชว่ยนำเสนอ 
หนอ่ย เหน็ทีเ่ทศบาลจดัเปบ็ลอ็กละเมตร และคนนีงไม่เกิน ๓ เมตร เหน็ว่าสมควร 
หรือไม่ 

ะ สมควรครับ
เทศบาลยนยนัตามบีเ้หมาะสมไหม

ลงความเหน็วา่ 'คบทีม่ฃีองจำนวนมากจะขอ ๔ เมตร ไค้ใหมครับ 
ความเหน็ผมนะ มนันา่จะแบง่ปนีกนั

ผูก้ำกบั ะ ต้องขออนญุาตนะครับ เพราะตามคำลัง่เจา้พนกังานจราจรจงัหวดันครราชสมืา เร่ือง
ให้ปิด การจราจรดามเขตพืน้ทีผ่อ่นผนัในพืน้ทีล่าธารณะในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลตำบล 
โนนสูง ตามทีเ่ทศบาลไคม้กีารตัง้คณะกรรมการผอ่นผนัการจำหนา่ยสนิคา้ในทาง 
สาธารณะไค้ทำหนังสือไป ตอ่เจา้พนกังานจราจรจงัหวดั ไคพ้จิารณาตามคำรอ้ง ก็เห็น



ควรให้เปิดพืน้ท่ีผ่อนผัน เมือ่วันที ่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หลังจากนัน้ก็มีผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการปดิกัน้จราจรในบรเิวณดงักลา่ว และไดท้ำหนงัสอืรองเรยีนถงผูบ้งัคบัการว่าม ี
ความเดอืดรอ้นวา่ไมส่ามารถใขร้ถสญัจรในขว่งเวลาดงักลา่วได ้ขอใหผู้้บงัคับการทบทวน 
คำสัง่ดงักลา่ว ผูบ้งัคบัการไดท้ำหนงัสอืลงมาทีส่ถานตีำรวจภธูรโนนสงูว่า ใหแ้ตง่ตัง้ 
คณะกรรมการวา่ ผู้เดอืดร้อนไดรั้บผลกระทบอยา่งไร ทางเทศบาลกไ็ดต้ัง้กรรมการขดุนี ้
เมือ่เปน็ทีม่าเพือ่ลดผลกระทบของการตัง้จดุผอ่นผนันี ้จากเดมืขอ ๑.๒0  ซ.ม. มติท่ี 
ประขมุตกลงมาที ่ ๖0  ซ.ม.เพือ่ใหร้ถยนตสํามารถสวนทางไปได ้ผูเ้ดอืดรอ้นกบ็รรเทา 
ความเดือดร้อนลงไป มตทิีป่ระขมุกน็ำมตเิสนอตอ่ผูก้ารจงัหวดั ผูก้ารก!ึมใดว่้าอะไรกไ็ด ้
ยกเลกิคำสัง่ดงักลา่ว กเ็หน็วา่มกีารผอ่นปรนแลวั จงึเรยีนมายงัผูค้า้วา่ สาเหตทุีใ่ห ้๖0  
ซ.ม. เพือ่ว่าจะให้รถยนต์ของผู้ฃับข่ีพ่ืไม,เกีย่วขอ้งกบัการคา้ขายนีจ้งึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

เปน็ทีม่าของ ๖0  ซ.ม.
นายอนนัตศ์กคึ ๋ จฒุสงิหช์ยั: ทกุอยา่งมนัมกีตกิา มเีหตมุผีล ยอ้นมาทีต่ลาดเยน ทีเ่ทศกจิบอกวา่ลงทะเบยีนไว ้

นายอำเภอๆ ๑๘0  เจา้’ได้สิอกละ ๑ เมตร เจา้ละไมเ่กนิ ๓ เมตร เฉพาะตลาดเยน็ ตลาดเขา้
สามารถจบั ฉลากตามทีเ่ทศบาลบอกไดไ้มม่ปีญีหา ๑ เมตร ไมเ่กิน ๓ ล็อกในกติกา 
เดยีวกนั และจบัฉลากวนัพรุง่นีเ้วลา ๑๓.๓0  น. สว่นตลาดเยน็ระยะ ๓ เมตร ต่อรอง 
เป็น ๔ เมตร แบง่ปนีกันได้ไหมตามกตกิาของเทศบาล ๓ เมตร ในฐานะของ 
ผู้ประกอบการมันไม่พอหรือครับ

ดวัแทนพอ่คา้ แมค่า้ ะ บางเจา้ของมนัเยอะ ๓ เมตร ไมพ่อเคยตัง้แลวัไมพ่อ ขอ ๔ เมตรได้ไหม
นายอนนัตศ์กค จตุ)ิสงิหช์ยั ะ กรณทีีร่า้นทึเ๋มเ่กนิอยูแ่ลว้มาขอเพิม่ไมได ้เพราะกตกิาคอื ๑ เมตร ไมเ่กิน ๓ ล็อก 

นายอำ๓ อๆ ไปตามนีเ้วน้แตม่รีายทีข่ายอยูแ่ลว้จะไดไ้หม ลองทบทวนดู
นายฌฐัพล ตะเภานอ้ย ะ ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งทีเ่รากำหนดไวแ้ลว้ เราจะเปน็การแจง้มบีญัชไีวเ้รยีบรอ้ยแลว้

ปลดัเทศบาล มกีารแจง้ความประสงตว์า่ประเภทสนิคา้ จำนวนลอ็ก มนักม็ขีอ้มลูอยู่แลว้ มันก็อยู่ใน
เกณฑ์

นายอนนัตล์กัดิ ๋ จตุ!ิสงิหช์ยั: อยู่ในเกณฑไ์ม่เกนิ ๓ ลอ็กกจ็บ นโยบายคอืดอ้งแบง่ปนีกบับาง ยืนยนั 
นายอำ๓ อ อยา่งเดยีววา่ไมเ่กนิ ๓ ลอ็ก มนักน็า่จะมากพอสมควรแลว้ ยนืยนัตามนี้

นายณฐีพล ตะ๓ านอ้ย ะ ลา้ครัง้หนา้จะเพิม่กไ็มไ่ด ้ยนืยนัไว ้๓ เอ ก  เพราะพืน้ทีม่จีำกดัทรพัยากรมจีำกดั 
ปลดัเทศบาล ต้องแบ่งปินนให้ลงตัว

นายอนนัตล์กัค จตุ)ิสงิหช์ยั ะ เราจะไดอ้ยูด่ว้ยกนัได ้ปนีทีใ่หค้นอ่ืนเขาได้บาัง เขาจะไดม้อีาชพีอนัที ่ ๑ เร่ือง 
นายอำเภอฯ แผง อันท่ี ๒ จบัฉลากตลาดเยน็ ว่าไงจะจบัพรุ่งนีต้อน ๐๙.๓๐ น.

ดวัแหนพอ่คา้ แมค่า้ ะ ขอไปคุยกันก่อนได้ไหมครับ ยังใหค้ำตอบไมใต้
นายบรรดลูย พนูรตันบณัฑติย ่ะ ตลาดนดัวันจันทร์ทีบ่อกว่าจะไมจั่บแต่บอกว่าจะไปตกลงกนัว่าใครจะอยู่โซนไหน 

ปลดัอาจโุส ใหไ้ปตกลงกันแล้วก็ส่งซ่ือมาไม่ต้องจับ แต่ผมขอนดีนงัได้ไหมตรงหนา้ฟรีมาเก็ต เนือ่งจาก
เขาลงทนุมาหลายบาท เขาเขา้ตลาดไมได ้ขายตลาดไมได ้เขากข็าดทนุ เขากพ็ยายามบบี 
ใหย้กเลกิคำสัง่ของผูบ้งัคบัการ ฟรมีาเกต็ขอใหย้กเลกิ ขอให้ทบทวน ต้ังท่ีอนุญาตไปมันไป 
ได้ไหม ผมกอ็ยากใหด้ำเนนิการตามขัน้ตอนกอ่น อนัทีอ่ยากได ้๓ เมตร ๔ เมตร กอ็ยากให ้
แต่ความเปน็ไปได้ ลา้จาก ๔ เมตร ขยบัมาเปน็ ๓ เมตร ทำใหม้นัสวยงาม ทำใหมั้นนา่อยู่ 
ทำใหมั้นดูดี เอามาวางเฉพาะทีล่าัคญัอบัไหนไมส่ำคญักอ็ยูด่า้นหลงั กม็าตัง้เปน็จดุนดิบงึ 
มนักน็า่จะเปน็ไปไดไ้มจ่ำเปน็ตอ้งเอามาวางเรยีง



“๑๑'V-ะ.

ยาว ๒-๓ กเัล ฺ ผมก็ไม่ใช่คนท่ีน่ี ผมมาทีน่ึก่อ็ยากพฒันาใหเ้จรญิรุง่เรอืง ทีเ่ทศบาล 
ทำมนัไมไ่ตผ้ดกฎหมายอะไรเลย แตง่ตงถกูตอ้ง แต่ถา้ทา่นไมป่ฏบิตัติาม กฎหมายก ็
ตอ้งบงัคบัทา่น ถา้ยงัดือ้ดงึมบักต็อ้งไซวิ้ธีบงัคับนับ้กคื็อเสน้ทางนงของคนหมูม่าก 

นายอนนัตศ์กัดื ้ วฒุสิงิหชยั ะ เชญิครบัเชญิ
นายอำ๓ อๆ

ตว้แหนพอ่คา้ แมค่า้ ะ สดุทา้ยผมจำไตว้า่ ประชมุครัง้กอ่นทีผ่มเขา้ ผมเคยเสนอไปกบัทีป่ระชมุไปว่า ทำไม
เราไมแ่กป้ญีหาระยะยาวโดยใหเ้ทศบาลเชา่ตลาดฟรมีาเกต็ทำเปน็ตลาดเทศบาล 
คา่เชา่ตลาดนดัเดมิ ผมคำนวณครา่วๆ ตลาดนดัเดมิไมต่ํา่กวา่ ๘๐,๐๐๐ บาท เมตร 
ละ ๑๐ บาท ทำไมเราไมเ่จรจาประนปีระนอม เราจะไตอ้ยูต่ว้ยกนัไตอ้ยา่งมคีวามสขุ 
เราอนญุาตไปเดยีวกม็ปีญีหาอกีไมจ่บไมส่ิน้ตลาดนดัเราจะไมจ่นั เพราะมนัตอ้งใข ้
พืน้ทีเ่ยอะ ถา้จะใหจ้บัมนัวุน้วายมาก ตลาดนดัยน็ยนัวา่เราจะไมข่อจบั ถา้อยากให ้
เราอยูอ่ยา่งมคีวามสขุ เจราจาประมปีระนอมกบัพอ่คา้ แมค่า้ และกเ็ชา่ตลาด

นายผฐุ,พล ตะ๓ านอัย ะ ใบสว่นตรงนี ้ผมอยากใหต้ลาดเยน็บอกกนัเองไต ้มีสกัคนเปน็ตัวแทน ผมอยากใหม้ี
ปลดเทศบาล ตวัแทนมอีำนาจตดัสนิใจแทนพอ่คา้แมค่า้ตลาดเยน็สกัคนหนึง่ เขา้มาย่ืนอะไรใหม้นั

ซดัเจนและกจ็บสามารถบอกคนอนไต[้หเ้ขึอ้ฟงิ
นายบรรดลูย พูนรตันบณ ทติย ์ะใบส่วนของตลาดฟรีมาเกต็ จากที่เคยไปคยุเขากพ็รอัมจะขายตลาดให ้

ปลดัอาวโุส และเขากจ็ะเปลีย่นให เ้ทศบาลเขา้มาบรหิารเอง ผมก็ฃอคุยเพิม่แค1น้ีครับ
นายอนนัตศ์กัดื ้ วฒุสิงิห็ชย ะ สำหรบัการเสนอความคดิเหน็และอภปิรายคงมเีพยีงเทา่นีน้ะครบั ลำดบัตอ่ขอให้

ทา่นนายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู ไตด้ำเนนิการขอมตทิีป่ระชมุตามระเบยีบวาระ

ต่อไปขอเชิญครับ

นายประสงต ์ โพธิมสีริิ ะ สำหรบัระเบยีบวารระ ท่ี ๓ . ๑ ทางเทศบาลจะดำเนนิการขออนมุตักิบัผูบ้งัคบัการ

ตำรวจ'ภธูรจงัหวดันครราชสมีาในเรือ่งเดนิรถทางเดยีวกอ่นแลว้จงึจะให ้

คณะกรรมการจดัระเบยีบการจำหนา่ย สนิค้าๆ พจิารณาอกีครัง้นะครบั

ตง้นัน้ จงึขอมตทิ ีป่ ระชมุวา่เห น็ ขอบ วา่ให เ้ท ศบ าลตำบ ลโน น สงูดำเน นิ การ ขออนมุตั ิ
กบัผูบ้ งัคบัการตำรวจภธูรจงัหวดันครราขสมีาในเรือ่งเดนิรถทางเดยีวกอ่นแลว้จงึจะพจิารณ า
ระยะหา่ง ๑๐๐ เซนตเิมตร ขอให้ยกมือข้ึน

มตทิี'่ประ,ขุม เอกฉนัทเ์หน็ขอบตามทีเ่ลนอตอ่ทีป่ระชมุ

ระเบยีบวาระที ่ ๓.๒ ขอใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู ยกเลกิการจบัอลากของผูป้ระกอบอาชพี

คา้ขาย ในพืน้ทีจุ่ดผอ่นผัน เพือ่จดัระเบยีบการจำหนา่ยสนิคา้ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓



นายประสงค โพธมสีริื : สำหรบัระเบยีบวารระ ท่ี ๓.๒ ขอใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู ยกเลกิการจบัฉลาก

ของผูป้ระกอบอาชพีคา้ขายในพืน้ทีจ่ดุผอ่นผนัๆ เพือ่จดัระเบยีบการจำหนา่ยสนิคา้ 

ในวันท่ี ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ น้ัน ทางเทศบาลตำบลโนนสงูจะขอพจิารณาจาก 

ขอ้เสนอของผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ทีม่เีสยีงขา้งมาก วา่ใขว้ธิใีดในการคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ย 

สินค้า กรณขีอ้เสนอดงักลา่วสามารถรบัพงิไค ้ เทศบาลตำบลโนนสงูจะพจิารณา 

ดำเนนิการคดัเลอืกโดยวธินีัน้ดงันัน้ จํงขอมตทิีป่ระชมุวา่เหน็ขอบใหเ้ทศบาลตำบล 

โนนสงูพจิารณาจากขอ้เสนอของผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ทีม่เืสยีงขา้งมาก ว่าใชวิ้ธีใดในการ 

คดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ กรณขีอ้เสนอดงักลา่วสามารถรบัพงิไค ้ เทศบาลตำบล 

โนนสงูจะพจิารณาดำเนนิการคดัเลอืกโดยวธินีัน้ ขอให้ยกมือข้ึน 

มตทิีป่ระชมุ เอกฉนัทเ์หน็ชอบตามทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ

ระเบยีบวาระที ่ ๓.๓ ขอใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู กำหนดพืน้ทีผ่อ่นผนัเพิม่เตมิ บรเิวณ ถนนศรี

ธานหีนา้ตลาดสดเทศบาลดำบลโนนสงู เพือ่บรรเทาความเดอดรอ้นของกลุม่ราษฎรทีป่ระกอบ 

คา้ขาย

นายประสงคฯ์ ะ สำหรบัระเบยีบวารระ ที ่ ๓,๓ ขอใหเ้ทศบาลตำบลโนนสงู กำหนดพืน้ทีผ่อ่นผนัเพิม่เตมิ บรเิวณ 
ถนนศรธีานหีนา้ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสงู เพ ือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของกลุม่ราษฎรท ี ่
ประกอบคา้ขายนัน้ ขอเรยีนตอ่ทีป่ระชมุวา่อานาจหนา้ทีใ่นการกำหนดพืน้ทีผ่อ่นเพ ิม่เตมิไมใ่ช ่
อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการจดัระเบยีบการจำหนา่ยสนิคา้และดัดเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ทีป่ระชมุ 
ในวนันี ้ ชงีตามพระราชบญ้ญต้รกัษาความสะอาดและความสงบเรยีบรอัยของบา้นเมอืง มาตรา 
๒๐ จะตอ้งไคร้บัความเหน็ขอบจากเจา้พนกังานจราจรจงัหวดันครราขสมีากอ่นแลว้เทศบาลตำบล 
โนนสงูจงึจะประกาศเปน็พืน้ทีผ่อ่นผนัการจำหนา่ยสนิคา้ไค้

ดงันัน้ จงึขอมตทิีป่ระชมุวา่ทีป่ระชมุรบัทราบการพจิารณาในระเบยีบวารระ ท่ี ๓.๓ ไมใช่
อำนาจของคณะกรรมการจดัระเบยีบการจำหนา่ยสนิคา้และคดัเลอืกผูจ้ำหนา่ยสนิคา้ทีป่ระชมุใน 
วนันี ้ ขอให้ยกมือข้ึน

มสทิีป่ระชมุ รับทราบ

ระเบยีบวาระที ่ ๔ เร่ือง อ่ืน  ๆ (ถ้ามี)



นๆยประสงค์ๆ' ซอขอบคณุทกุทา่นทีม่าร่วมประชมุในวันนีแ้ละใหค้วามร่วมมอืในการประชมุเปน็ไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย ขอปดีประชุม

เสกิประชมุเวลา ๑ ๖ .๐0 น.

(ลง1ซ ือ่ ^ ^ — ^ !? 4*.... ! ผน้นัทกึรายงานการประซม

(นายวรวฒุ ิ ปลัง่กลาง)

หวัหนางานเทศกจิ/ผูช้ว่ยเลขานการ

, , 1 .(ลงซอ) .....................................  ผตัรวจรายงานการประซม

(นางเพญ็ม ี สคุำภา)

หวัหนา้สำนกัปลดัเทศบาล/เ^ศบกุาร

(ลงท่ีอ) .................. ...................... ผ้ริบรองรายงานการประซม

(นายประสงค ์ โพธ้ิมืศิริ)

นายกเทศมนตรตีำบลโนนสงู/ประธานกรรมการ


