รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6
ในวันจันทรที่ 1 เมษายน ๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นางผุสดี
6. นายชาติชาย
7. นางสาวสุเมธา
8. นายวัฒนสิทธิ์
9. นายสมชาย
10. นายพีระยุธ
11. นายมานะ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
ศุกรเกยูร
พรหมเอื้อ
คําแหงฤทธิ์
รื่นญาณ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางวันดี

ชูกาว

สมาชิกสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นายเฉลิมโรจน
3. นายประสิทธิ์
4. นางสาวปญฎา
5. นางสาววิมลชยา
6. นางสาวภรรษณมณ
7. นางประภา
8. วาที่รอยตรีสมชาย
9. นางสมจิตร
10. นางสาวเฉลิมศรี
11. นายชาญเจริญ
12. นางสาวสุทัตตา
13. นายประกร
14. นางชัชชญา
15. นางสาวสุพาณี
16. นางสาววิมลวรรณ
17. นายดนัทน

ยมนา
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
นะลิตา
นิกรวัฒน
โอนออน
เมนะสินธุ
อรรคพันธุ
นาคะนนท
วาราชนนท
ฤทธิญาติ
โชติชวลัน
ศรีหมอก
วงษกําภู
ยมนา

นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด , เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชาง
ผูอํานวยการกองศึกษา , รก.ผอ.สาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
วิศวกรโยธา 6ว
นักพัฒนาชุมชน 4
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4
ผูจัดการสถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

๒
18. นายโกศล
19. นางโสภาภัทรษ
20. นางฟองนวล
21. นางละออง
22. นางสมฤทัย
23. นางลําดวน
24. นางอรสา
25. นางสาวสุรางครัตน
26. นางสาวเกศวดี

ไวยคณี
ชินศรี
แสงอุทัย
แกวคุณนอก
กลอมเกลี้ยง
ไวยคณี
ภิรมย
หมายเจริญ
ไวยคณี

พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
ประธานชุมชน ม.4
พนักงานจางทั่วไป
รองประธานชุมชน ม.3
ประธานชุมชน ม.5
นักพัฒนาชุมชน 4
พนักงานจางทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป 2๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนังสือพรอมดวย
ระเบียบวาระการประชุมใหทานลวงหนาแลว สมาชิกมาประชุม
….11.…ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุม เชิญเลขานุการ
สภา เทศบาล อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-

๓

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6
----------------------ดวยนายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอินรายงานวา มีความจําเปนตองขอเป ด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อพิจารณาในการขอเพิ่มวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน
สาขาบางปะอิน เปนเงินทุนหมุ นเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลบางปะอิน มิใหการบริการตอ ง
หยุดชะงักซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายและขาดความเชื่อถือในดานการบริการของเทศบาลได แตเนื่องจาก
ไมอ ยูในสมัยประชุมสามั ญประจําป จึงขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมั ยที่ 1 ประจําป 2556
ระหวางวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2556
อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๒6 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕6 มีกําหนด 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6
วิทยา ผิวผอง
(นายวิทยา ผิวผอง)
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ ๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้มีดวยกันหนึ่งเรื่องนะครับคือ ทานนายอําเภอวีระชัย นาคมาศ มา
ดํารงตําแหนงเปนนายอําเภอบางปะอินของเรานะครับ แลวบัดนี้ทานได
มาร ว มประชุ ม กั บ ท า นสมาชิ ก ด ว ยนะครั บ ขอกราบต อ นรั บ ท า น
นายอําเภอวีระชัย นาคมาศ และก็เรียนเชิญทานกลาวอะไรสักเล็กนอย
ใหกับสมาชิกครับ เรียนเชิญครับผม

นายวีระชัย นาคมาศ
นายอําเภอบางปะอิน

ขอบคุณครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลบางปะอิน ทานสมาชิสภา
เทศบาลบางปะอิน ทานนายกบางปะอิน และคณะผูบริหาร ทานปลัด
และก็เ จาหนาที่ที่เคารพรัก ทุกทาน วันนี้ถือโอกาสนะครับ ทราบวามี
การประชุมสภาวิสามัญ ก็ถือโอกาสมาฝากเนื้อฝากตัวเพราะวาตองมา
ทํางานรวมกับพวกเราทั้งสิบแปดแหง โดยเฉพาะเทศบาลตําบลบางปะ
อินเนี่ย เทาที่คุยกับทางทานนายกและก็สอบถามขอมูลตางๆ ยังเรื่อง
ตองทํางานกับทางอําเภออีกเยอะดูแลวยังนัวเนียอีกมาก ก็เลยตองมา
ฝากเนื้อฝากตัวและก็ทํางานกับทางสภา เพราะวาบางเรื่องเนี่ยตองผาน
สภา และสําหรับตัวผมเนี่ยก็ยินดีรับใชนะครับ ไมวาจะเปนเทศบาลหรือ
วา พ อ แม พี่ น อ งที่ อ ยู ใ นเขตเทศบาลบางปะอิ น เนี่ ย ผมยกตั ว อย า ง
อยา งเชน คุย กั นเบื้ อ งตน สองเรื่ อ งนะครั บ เรื่ อ งบางปะอิ นสวยเรา
ชวยกัน เชนถนนอุดมสรยุทธที่จะเขามาเราจะตั้งสัญลักษณยังไงที่รูวา
เขามาถึงเขตบางปะอินแลวและใหมันสวยงาม ถนนที่เขามาเนี่ยผมก็ดี
ใจนะวาบานพักรถไฟถูกรื้อไปแลว ขับไปขับมาเอะมันจะเอาไวทําไม ก็ดี

๔
ใจดวย และก็ประเด็นที่สองที่คุยกัน อันนี้ไมถึงวาบริเวณอําเภอเกานะ
ครับ ที่คุยกันที่จะเปนงานหนักก็ตองรวมมือกับทุกฝายคือ รานคา หาบ
เร แผงลอย ที่ หนาตลาดเอกนะครับ เราจะมาจัดระเบียบกันยังไงนะ
ครับ เพราะวามันหมักหมมมานาน คือปกติเนี่ยหาบเร แผงลอยเนี่ยเขา
ไปแลวเขาก็กลับ นี่ไปแลวไมกลับเลย พักคางแรมเลยและก็ ก็พวกเรา
ลองดูนะมันไมนาดูนะครับ เราจะมาทํายังไงใหบางปะอินและก็ไมใชวา
ใหเ ขาเสียประโยชน คุยกันนะครั บใหเขาเนี่ยอยากยาย ตองการยาย
อยางเชนที่คิดไวอีกอยางไอสะพานขามทางเนี่ย อีกเปนปมั้งครับกวาจะ
เสร็จ ฝากทางทานนายกตามสอบถามดวยนะครับ เราก็ไปจัดระเบียบ
ตรงนั้น และก็คลายๆแปลงสินทรัพยเปนทุน ทางเทศบาลเนี่ยจะจัดล็อค
ใหและออกใบแปลงสินทรัพยเปนทุนเนี่ย ซึ่งสามารถออกใหไดนะครับ
อันเนี้ยเขาก็จะเอาไปอะไรอะ จํานองจํานําอะไรได ผมคิดวาถาออกมา
ในรูปแบบนี้ได เขาก็นาจะยายไดยินดียายและก็อยากยาย แลวผมก็ฝาก
พวกเราไวดวยสวนหนึ่งเนี่ยเราใจดี ขอเขามากอน เชนทางเขตถนนเนี่ย
ถาเทศบาลจะใชจะคืนใหอะไรอยางเนี้ยะ แตพออยูสักป จะใชก็ไมคืน
และก็นอกจากไมคืนแถมตามพวกมาดวย มันก็เลยเปนปญหาใหญขึ้น
ฉะนั้นเราตองขีดไวเลยอันนี้หาม เพราะวาการพัฒนามันตองมีไปเรื่อยๆ
และก็ความสวยงามซึ่งเขตของเราเนี่ยเขตพระราชวังบางปะอิน ผมเคย
อยูบางไทรก็ยังนั่งคุยกันครับ ปายพระราชวังบางปะอินเนี่ยไมคอยมี สู
ป า ยศู น ย ศิ ล ปาชี พ บางไทรไม ไ ด ทั้ ง ๆที่ โ ดยศั ก ดิ์ โ ดยศรี แ ล ว เนี่ ย
พระราชวังบางปะอินเนี่ยใหญกวานะครับยกตัวอยางอยางงี้ แลวก็พวก
เราคงไดทํางานรวมกันนะครั บ ตองขอขอบคุณทางทานประธานสภา
ทางทานนายก ทางทานสมาชิกที่เปดโอกาสใหผมมาแนะนําตัวนะครับ
ก็เดี๋ยวผมตองกราบอนุญาตเลย วันนี้รับสมัครเทศบาลพระอินทราชาวัน
แรก เดี๋ยวตองเขาไปดูหนอยนะครับวามันมีปญหาอะไรหรือเปลาครับก็
ตองขอขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็ทานนายอําเภอก็ไดแนะนําตัวไปแลวนะครับ ก็บอกวาจะทํางาน
รวมกับเทศบาลของเรานะครับ ก็ขอบคุณทานไว ณ ที่นี้ละกันนะครับ
ทานก็ไปแลวนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1

๕

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 เวลา ๑4.๐๐ น.
- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 เวลา 14.00 น.
ใหกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ ขอเพิ่มเติมขอความใน
รายงานการประชุม หนาที่ 8 บรรทัดที่ 1 เพิ่มคําวา ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ตั้งไว 19,000.- บาท และบรรทัดที่ 2 ใหเปลี่ยนจาก
ขอ 5. เปนขอ 1)
- รายงานการประชุม มีทั้งหมด 15 หนา มีสมาชิกทานใด ขอ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอความตอนใดหรือไมครับ ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการ
ประชุมโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ.....10.....ทาน) มีสมาชิกทานใด ไม
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ.....-......ทาน) (งดออก
เสียง.....-......ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕๕6

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบเพิ่มวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขาบางปะอิน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๖

ตามที่ ส ภาเทศบาล ได มี ม ติเ ห็ นชอบให ส ถานธนานุ บ าลกู เ งิ นเบิ ก เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนเงิน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ไปแลวนั้น
สถานธนานุบ าลเทศบาลตําบลบางปะอิ น ไดป ระสานการกู เ งิ นกั บ ธนาคาร ธ.ก.ส. แล ว แต
ธนาคารมีปญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ไมเ ปนไปตามเงื่อ นไขที่ตกลงไว จึง ขอยกเลิก การกูเ งินเบิก เกินบัญ ชี
กับธนาคารดังกลาว
ทําใหส ถานธนานุบ าล มีเ งิน ทุนหมุน เวียนไมเ พียงพอตอ การใหบ ริก ารกับ ประชาชนในเขต
พื้นที่ และบริเวณใกลเคียง ในชวงใกลเปดภาคเรียนปการศึกษาใหม
คณะผูบ ริห ารเทศบาลตํา บลบางปะอิน จึง มีความจําเปนตอ งขอเสนอญัตติตอ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเพิ่มวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร ออมสิน จํานวน 30,000,0000.- บาท
(สามสิบลานบาทถวน) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการใหบริการรับจํานํา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0801.5/ว1397 ลงวันที่
27 สิงหาคม 2555 เรื่องการกูเงินของเทศบาลและเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล ประกอบกับ มาตรา 66 (6) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 การกูเงินของเทศบาล เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม
2555 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการ
ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหเทศบาลกูเงินไดในวงเงินกูไมเกิน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน)
เหตุผล
เนื่อ งจากใกลเ ปดภาคเรียนปก ารศึก ษาใหม ทําใหส ถานธนานุบ าลตอ งหาแหลง เงินทุนเพื่อ
รองรับความตองการของประชาชน ที่ประสบกับความเดือดรอนเรื่องการเงิน เพื่อมิใหการบริการตองหยุดชะงัก
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหาย และขาดความเชื่อถือในดานการบริการ ปจจุบันมีทุนหมุนเวียนคงเหลือในกิจการ
เปนเงิน 2,200,000.- บาท (สองลานสองแสนบาทถวน) ทรัพยรับจํานําในสตอก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556
เปนเงิน 80,230,200.- บาท (แปดสิบลานสองแสนสามหมื่นสองรอยบาทถวน)
และสถานธนานุบาล ไดกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาบางปะอิน อยูกอ นแลว
จํานวน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) เสียดอกเบี้ยเงินกูในอัตรา MOR – 1.75 (ปจ จุบัน
7.375 - 1.75 = 5.625% ตอป
ในครั้งนี้ สถานธนานุบาลจึงขอเพิ่มวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาบางปะอิน
อีกจํานวน 30,000,000.- บาท (สามสิบลานบาทถวน)
ผูบริหารทองถิ่นจึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบเพิม่ วงเงินกูเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารออม
สิน สาขาบางปะอิน ตอสภาเทศบาลเพือ่ โปรดพิจารณาความเห็นชอบ จักเปนพระคุณยิ่ง

๗
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข สมาชิก
สภาเทศบาลคะ ก็เรื่องหลักการและเหตุผลของทานผูบริหารนะคะ ถา
ดิฉันเองก็เห็นถึงความสําคัญนะคะ ของสถาบันการเงินของเราในเรื่อง
ของสภาพคลองของสถานธนานุบ าลนะคะ ซึ่งจากที่ดวยหลักการและ
เหตุผลเบื้องตนที่นําเสนอมาเบื้องตนเนี่ยนะคะเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ
2,200,000.- บาท คิดวาคงไมพอสําหรับการทีจ่ ะบรรเทาทุกขใหกบั
ชุมชนนะคะ อันนี้ก็เห็นดวย แตวาอยากทราบนิดนึงอะคะในเรื่องของ
ในเมื่อ MOR เนี่ย แลวก็ปจจุบันเนี่ยทางธนาคารออมสินเนี่ยคิดเรา
ตอนนี้ปจจุบันอยูท ี่ 5.625% ตอปเนี่ย ตอนนี้เราไดดําเนินกิจการใน
เรื่องของสถานธนานุบาล เราคงในเทศบาลเนี่ยเราอยากจะบรรเทา
ทุกขใหกบั ชุมชนเนี่ย เราคงไมไดหวังผลกําไรนะคะ แตวาอยากทราบอะ
คะวาไดดําเนินงานอยางไรบาง ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทีค่ ิดกับชุมชน
นะคะ ขอบคุณคะ นําเรียนดวยความเคารพนะคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานผูจัดการสถานธนานุบาล พอจะมีขอมูลไหมครับ เรียนเชิญ
ทาน เชิญครับ

นางชัชชญา โชติชวลัน
ผูจัดการสถานธนานุบาล

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทานนะคะ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจํานํา จะมีอยูสามเรทดวย
กั นนะคะ คือ เงิ นต นไม เ กิ น 5,000 บาท เสี ยดอกเบี้ ยร อ ยละ 50
สตางค ถาเกิน 5,000 บาทขึ้นไปไมเกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรอย
ละ 1 บาท ถ า เกิ น 30,000 บาท ขึ้ น ไปจนถึ ง 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท 25 สตางค คนนึงสามารถรับจํานําได ไมเกิน
500,000 บาท ตั๋วรับจํานําออกไดไมเกินใบละ 100,000 บาทคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ....10.....ทาน) มีสมาชิกทานใด ไม
เห็นชอบโปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหเพิ่มวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน สาขาบางปะอิน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการจายขาดเงินสะสม

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๘
ด ว ย ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาล
ตําบลบางปะอิน เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอจายขาดเงินสะสม เพื่อ จายคืนเงินประกันสัญ ญาที่ริบ ไว
และเขาบัญชีเงินสะสมของเทศบาลแลว ในสวนที่เหลือจากคาปรับและคาเสียหาย ใหกั บ หจก.สุชาติ อีควิปเมนท
แอนด คอนสตรัคชั่น จํานวน 105,297.- บาท (หนึ่งแสนหาพันสองรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) ตามคําพิพ ากษา
ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ 0.663/2555 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน และการเก็ บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่น พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.
2548 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ ขอ 94 การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินรายรับ และตอมามีการขอคืนเงินในลักษณะลาภมิควรได ดังนี้
ฯลฯ
(3) เงินที่ไดรับชดใชไวเกินความรับผิดชอบจากการละเมิด
ทั้งนี้ ใหขอคืนเงินภายในกําหนดอายุความ
ขอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามขอ 94 ใหตรวจสอบ และมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสงแลว
(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง คําขอคืน
เงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน
ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้
ฯลฯ
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงิน รายรับ เมื่อตรวจสอบแลว เห็นวาถูกตอง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จายขาดเงินสะสมได โดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลตําบลบานเลน (ในขณะนั้น) ไดวาจาง หางหุนสวนจํากัด สุชาติ อีควิป เมนท
แอนด คอนสตรัคชั่น กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล ตามสัญญาจาง เลขที่ 14/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน
2546 กําหนดเวลากอสราง 150 วัน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547
- วันที่ 14 ตุลาคม 2546 ผูรับจางแจงหยุดงานเนื่องจากสถานที่กอสรางยังไมไดดําเนินการ
ถมดิน เมื่อสถานที่กอสรางถมดินเสร็จเรียบรอยแลวใหแจงไปใหทราบ เพื่อจะเขาดําเนินการกอสราง พรอ มขอ
สงวนสิทธิในการขอขยายระยะเวลาการกอสราง
- ผูวาจางมิไดตอบหนังสือฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2554 แตอยางใด
- วันที่ 8 มกราคม 2547 เทศบาลฯ แจงใหผูรับจางเขาดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานเลน เนื่องจากไดดําเนินการถมดินในบริเวณกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
- ผู รับ จา งไดเ ขาดําเนิน การปก หมุด วางผัง และตอกเสาเข็ม จนกระทั ่ง ถึง วัน ที่ 7 มีน าคม
2547 ผูรับจางก็ไมเขาดําเนินการตออีกเลย
- วันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 เทศบาลฯ เรง รัดใหผูรับ จางดําเนินการกอ สรางใหแลวเสร็จ
โดยเร็วพรอมกับแจงสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจาง

๙
- วัน ที่ 24 มีน าคม 2547 ไดม ีก ารประชุม ปรึก ษาหารือ เกี ่ยวกับ ปญ หาอุป สรรคในการ
ดําเนินการกอสราง ผูรับจางแจง ในที่ป ระชุม จะเขาดําเนินการโดยเร็ว และจะสง แผนการดําเนินการกอ สราง
ใหกับผูรับจางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547
- วัน ที ่ 26 มีน าคม 2547 เทศบาลฯ เรง รัด ใหผู รับ จา งเขา ดํา เนิน การกอ สรา งและสง
แผนการดําเนินงานกอสรางภายในกําหนด หากยังไมดําเนินการจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจาง
- ผูวาจาง มีหนังสือ 3 ฉบับ แจงผูรับจางวาจะยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขเปนจํานวน
เงินตามที่ผูวาจางตอ งปรับ จริง จนกวาจะสง มอบงานเสร็จ เรียบรอ ยหรือ ไม และใหแจง ปญ หาอุป สรรคและ
เหตุผลความจําเปนที่ทําการกอสรางไมแลวเสร็จ แตผูรับจางก็ไมดําเนินการตามสัญญาแตอยางใด
- วันที่ 25 มิถุนายน 2547 บอกเลิกสัญญาจางตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เปนตนไป
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 บอกเลิกสัญญาจางตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เปนตนไป
- ผู วา จา งใชส ิท ธิต ามสัญ ญาจา งขอ 18 ริบ หลัก ประกัน การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา เปน เงิน
219,870.- บาท
- วันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 เทศบาลฯ ใหชําระคาปรับรายวันเนื่องจากการกอสรางไมแลว
เสร็จ ตามสัญ ญาขอ 17 ตั้ง แตวันที ่ 9 มิถุนายน 2547 ถึง วันที ่ 7 กรกฎาคม 2547 รวม 29 วันๆ ละ
4,397.- บาท รวมเปนเงิน 127,513.- บาท และชําระคาใชจายที่ผูวาจางตอ งเสียคาเชาอาคารสํานัก งาน
เอกชนเปนสํานักงานเทศบาลชั่วคราว เนื่องจากกอสรางอาคารไมแลวเสร็จตามสัญญาเดือนละ 15,000.- บาท
คิดเปนวันละ 500.- บาท จํ านวน 150 วัน เปน เงิน 75,000.- บาท ตามสัญ ญาขอ 18 รวมคา ปรับ
รายวันและคาใชจายที่ตองเสียคาเชาอาคารฯ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 202,513.- บาท ภายใน 15 วัน นับ แตวัน
ไดรับหนังสือ แตผูรับจางไมชําระเงินใหผูวาจางแตอยางใด ผูรับจางเปนผูผิดสัญญากับผูวาจาง
เทศบาลตําบลบานเลน (ผูวาจาง) จึง ไดนําคดีม าฟอ งตอ ศาลปกครองชั้นตน กรณีผู รับ จา ง
(หจก.สุชาติฯ) ผิดสัญญาจางโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานเลน โดยใหผูถูก ฟอ งคดีที่ 1
(หจก.สุชาติฯ) ชําระคาปรับรายวัน เนื่องจากการกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ถึง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 รวม 29 วัน ในอัตราวันละ 4,397.- บาท รวมเปนเงิน 127,513.- บาทและใหชําระ
คาใชจายที่ผูฟอ งคดีตอ งเสียคาเชาอาคารสํานัก งานเอกชนเปนสํานัก งานชั่วคราว เนื่อ งจากผูถูก ฟอ งคดีที่ 1
(หจก.สุชาติฯ) ก อ สร างอาคารไม แล วเสร็ จ ตามสั ญ ญา เดือ นละ 15,000.- บาท คิดเป นวันละ 500.- บาท
จํานวน 150 วัน เปนเงิน 75,000.- บาท รวมคาปรับรายวัน และคาใชจายที่ตองเสียคาเชาอาคารสํานักงานชั่วคราว
เปนเงินทั้งสิ้น 202,513.- บาท และขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดี (หจก.สุชาติฯ และ นายสุชาติ ธรรมาธร)
ชําระเงินจํานวน 205,717.14 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิน 202,513.- บาท
นับแตวันฟองเปนตนไป จนกวาชําระเสร็จ

ศาลปกครองชั้นตน ไดมีคําพิพากษาใหผู ฟองคดี (เทศบาลตําบลบ านเลน) มีสิ ทธิเ รี ยก
คาปรับและคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีที่ 1 (หจก.สุชาติฯ) เปนคาปรับจํานวน 9 วัน ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ในอัตราวันละ 4,397.- บาท เปนเงิน 39,573.- บาท และมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
เปนคาเชาอาคารสํานักงานชั่วคราว จํานวน 150 วันๆ ละ 500.- บาท เปนเงิน 75,000.- บาท รวมคาปรับ
และคาเสียหายทั้งสิ้น เปนเงิน 114,573.- บาท แตผูฟองคดี (เทศบาลตําบลบานเลน) ไดใชสิทธิตามสัญญา ใน
กรณีหัก หลั กประกั นการปฏิบั ติตามสั ญญา เป นเงิ น 219,870.- บาท ตั้ง แตวันบอกเลิก สั ญ ญาไปแล ว โดย
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาดังกลาว มีจํานวนเงินมากกวาคาปรับและคาเสียหาย ที่ผูฟองคดี (เทศบาลตําบลบาน
เลน) มีสิทธิเรียกรองจากผูถูกฟองคดีที่ 1 (หจก.สุชาติฯ) เปนจํานวนถึง 105,297.- บาท ผูฟองคดี (เทศบาล
ตําบลบานเลน) จึงไมมีสิทธิเรียกรองจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง (หจก.สุชาติฯ, นายสุชาติ ธรรมาธร) จะตองรับผิด

๑๐
ชดใชคาปรับและคาเสียหายอีกตอไป อีกทั้ง เงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่เหลืออยู หลังจากหักเปนเงิน
คาปรับ และคาเสียหายแลว ผูฟองคดี (เทศบาลตําบลบานเลน) จะตองคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ 1 (หจก.สุชาติฯ)
ตามสัญญา ขอ 19 (วรรค 2) อีกดวย ศาลปกครองชั้นตนพิจารณายกฟอง
ผูฟอ งคดี (เทศบาลตําบลบานเลน) ไดยื่น อุ ทธรณขอให ศาลปกครองสู ง สุ ดพิจ ารณา
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง (หจก.สุชาติฯ, นายสุชาติ ธรรมาธร)
ชําระคาปรับและคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย ตามคําทายคําฟองเดิมทุกประการ คือ ใหชําระคาปรับรายวัน เนื่องจาก
การกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 รวม 29 วัน
ในอัตราวันละ 4,397.- บาท รวมเปนเงิน 127,513.- บาท
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ 1 (หจก.สุชาติฯ) ชําระคาปรับรายรับ เนื่องจากการกอสรางไมแลวเสร็จตาม
สัญญา ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 รวม 29 วัน ในอัตราวันละ 4,397.- บาท
รวมเป นเงิ น 127,513.- บาท และให ชําระคาใชจ ายที่ ผูฟ อ งคดีตอ งเสี ยคาเชาอาคารสํ านัก งานเอกชนเป น
สํานักงานชั่วคราว เนื่อ งจากผูถูกฟ องคดีที่ 1 (หจก.สุ ชาติฯ) ก อสรางอาคารไม แล วเสร็ จตามสัญ ญา เดือ นละ
15,000.- บาท คิดเปนวันละ 500.- บาท จํานวน 150 วัน เปนเงิน 75,000.- บาท รวมคาปรับรายวัน และ
คาใชจายที่ตองเสียคาเชาอาคารสํานักงานชั่วคราว เปนเงินทั้งสิ้น 202,513.- บาท และขอใหศาลมีคําพิพากษาให
ผูถูกฟองคดี (หจก.สุชาติฯ และนายสุชาติ ธรรมาธร) ชําระเงินจํานวน 205,717.14 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป ขอคืนเงิน 202,513.- บาท นับแตวันฟองเปนตนไป จนกวาชําระเสร็จ

และผูถูกฟองคดีทั้งสอง (หจก.สุชาติฯ และนายสุชาติ ธรรมาธร) แกอุทธรณในสวนที่ผูฟองคดี (เทศบาล
ตําบลบานเลน) อุทธรณวา การบอกเลิกสัญญาควรมีผลในวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 วาเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ 1
ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา ไมใชวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ดังที่ศาลปกครองชั้นตน วินิจฉัย และขอให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ศาลปกครองสูงสุด ไดพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 วาผูฟองคดี (เทศบาลตําบล
บานเลน) มีสิทธิเรียกคาปรับ จํานวน 9 วัน ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 วันละ
4,397.- บาท เปนเงิน 39,533.- บาท และมีสิทธิเรียกคาเสียหายเปนคาเชาสํานักงานชั่วคราว จํานวน 150 วัน
วันละ 500.- บาท เปนเงิน 75,000.- บาท รวมคาปรับและคาเสียหายทั้งสิ้น เปนเงิน 114,573.- บาท แตผูฟอง
คดี (เทศบาลตําบลบานเลน) มีสิทธิตามสัญญา ขอ 19 วรรคหนึ่ง หักหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เปนเงิน
219,870.- บาท ตั้งแตวันบอกเลิก สัญ ญาไปแลว โดยเงิ นหลักประกันสัญ ญาดังกลาว มี จํานวนเงิ นมากกวา
คาปรับและคาเสียหาย ที่ผูฟองคดี (เทศบาลตําบลบานเลน) มีสิทธิเรียกรองจากผูถูกฟองคดีที่ 1 (หจก.สุชาติฯ)
ผูฟองคดี (เทศบาลตําบลบานเลน) จึงไมมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง (หจก.สุชาติฯ, นายสุชาติ ธรรมาธร)
รับผิดชดใชคาปรับและคาเสียหายอีกตอไป การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
พิพากษายืน
สรุปไดวา ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยใหเทศบาลซึ่งเปนผูฟองคดี ไดรับคาปรับและคาเสียหาย
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 114,573.- บาท แตเงินหลักประกันสัญญาที่ริบไว จํานวน 219,870.- บาท เปนจํานวน
เงินมากกวาคาปรับ และคาเสียหาย 105,297.- บาท จึง จําเปนจะตอ งคืนเงินใหกั บผู ถูก ฟอ งคดี เปนจํานวน
105,297.- บาท (หนึ่งแสนหาพันสองรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)

อนึ่ง เงินหลักประกันสัญญาที่เทศบาลฯ ไดรับไว จํานวน 219,870.- บาท นั้น เปนเงินในลักษณะ
ของลาภมิควรได และเทศบาลฯ ไดรับเงินดังกลาวไวในบัญชีเงินสะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 แลว
ปจจุบัน ยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถจายได 616,445.69 บาท

๑๑

จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา นําเสนอตอ ที่ ป ระชุม สภาเทศบาลตําบลบางปะอิ น เพื่ อ โปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบในการจายขาดเงินสะสม จํานวน 105,297.- บาท (หนึ่งแสนหาพันสองรอ ยเกาสิบ
เจ็ดบาทถวน) เพื่อจายคืนใหกับ หจก.สุชาติ อีควิปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น ตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ....10....ทาน) มีสมาชิกทานใด ไม
เห็นชอบโปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจายขาดเงินสะสม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูทรงเกียรติทุกทาน
ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ
เพิ่ ม เติ ม นะครั บ วั น กี ฬ าเราจะมี ง านวั น สงกรานต น ะครั บ เดี๋ ย วมี
เจาหนาที่ชวยแจกเอกสารใหกับสมาชิกแลวนะครับ ก็เรียนเชิญทุกทาน
นะครับรวมงานวันสงกรานตของเรา แลวก็มีกีฬาเกี่ยวกับกีฬาชุมชนนะ
ครับ เดี๋ยวก็หนังสือใครยังไมไดรับนะครับหนังสือ ออครับมีทานชาติชาย
ยั ง ไม ได รั บ หนั งสื อ เดี๋ ยวเซ็ น รั บ ด า นห น า ได เล ยน ะครั บ ก็
หมายกําหนดการตามหนังสือนะครับ เรียนเชิญทุกทานดวยนะครับ ก็
จะมีครับ เสื้อนะครับ เสื้อลายดอกใชไหมครับ ทานสมาชิกตองการเสื้อ
ลายดอกนะครั บ ครับทุ กทานทราบนะครั บวาขัดระเบี ยบนะครั บ ถา
ทานมีเสื้อลายดอกที่สวยๆก็เชิญนะครับ ปที่แลวใสครั้งนึงก็ปนี้ใสได ถา
หนูยังไมกัดนะ สวนกีฬาฟุตบอลสงสัยจะเปนสมาชิกทานผูชายนะครับ
ก็เดี๋ยวลงชื่อกอนวาทานมีความสามารถในดานทักษะในเรื่องฟุตบอลก็
เดี๋ยวก็ลงชื่อที่หัวหนาสํานักปลัดก็ไดนะครับ จะใหวัดเสื้อใหตรงกับไซส
ทานนะครับ สวนใครชอบเบอรอ ะไรก็ล งวงเล็ บหมายเหตุไวดวยก็ได
ชอบเบอร 9 เบอร 10 ก็วากั นไปนะครั บ สวนเสื้อ ลายดอกเดี๋ยวจะ
ปรึกษากั บทานนายกกอ นละกันนะครับ วาจะมีตรงไหนแลวก็เย็นนะ
ครับ เย็นประมาณบายๆก็ จะประชุม ชุมชนกันอี กครั้ง นึง บายสองนะ
ครับ ถาทานสมาชิกทานใดวางก็เรียนเชิญนะครับ ที่หองประชุมแหงนี้

๑๒
นะครับ เกี่ยวกับงานประเพณีสงกรานตของเราเนี่ยละครับ ก็เรียนเชิญ
ทุ ก ท านนะครั บ มี ส มาชิ ก ท านใดเสนออี ก ไหมครั บ เดี๋ยวแจ ง ความ
ประสงคนะครับจะแขงฟุตบอล แจงที่หัวหนาสํานักปลัดไดนะครับ แลว
ก็ ขนาดไซส เ สื้ อ ดวยนะครั บ แข ง กั บ ชุม ชน ถา อยากไดร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาฟงกันบายสองโมงนะครับ เรียนเชิญทุกทานนะครับ
ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

ดนัทน ยมนา
(นายดนัทน ยมนา)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)
วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

