
๑ 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  ๔  ( ครั้งท่ี  ๑ )  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว 

********************** 

สมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม 

๑. นายวิสิฐศักดิ์   ตาประโคน  ประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๒. นายเกษม   ศรีรัตน   รองประธานสภาฯ เทศบาล ต.บานบัว 

๓. นายจําเริญ   ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๔. นายติ๋ง   สารรัมย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๕. นางสาวรตินันท  สุขลวน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๖. นายราเมศ   ไชยโย   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๗. นายสมชาย   เท่ียงเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๘. นายอุกฤษฎ   สุขเสน   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๑ 

๙. นายธัญญา   ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๐. นายธุรกิจ   อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๑. นายพิเชฐ   เข็มเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๒. นายสิทธิศักดิ์   เนาวสุข   สมาชิกสภาเทศบาล ต.บานบัว เขต ๒ 

๑๓. นายใจเพชร   สราญบุรุษ  เลขานุการสภาเทศบาล  ต. บานบัว 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายกิตติพงษ   รัตนศศิวิมล  นายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๒. นายเชิดศักดิ์   ผจวบโชค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๓. นายนพอนันต   พะยุดรัมย  รองนายกเทศมนตรีตําบลบานบัว 

๔. นายฉัตรกุล   ศรีพนม   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๕. นายลําไย   ศรีพนม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต. บานบัว 

๖. นางสาววณิชชา  บัตรรัมย   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๗. นางสาวณฐอร   มุงมี   หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

๘. นางณัฐพร   แสนรกัษ  นักวิชาการจัดเก็บรายได 

๙. นางแพรวทิพย   ชูเลิศชวนันท  เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

๑๐. นางสาวประพัฒนศร ประวันรัมย  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๑. นายธนรตัน   ผจวบโชค  ผช.จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๒. นายธนิส   ปุลันรัมย  ผูชวยนิติกร 
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๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เม่ือครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกมาประชุม  ๑๒  ทาน  ครบองคประชุมนะครับ  ในวันนี้เทศบาล

ตําบลบานบัวของเรามีเจาหนาท่ียายมาปฏิบัติหนาท่ีอีก  ๑  ทาน  ขอใหชวย

แนะนําตัววาปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงอะไร  สามารถติดตอเรื่องใดไดบาง       

เชิญครับ 

นางแพรวทิพย ชูเลิศชวนันท ดิฉันนางแพรวทิพย  ชูเลิศชวนันท  ชื่อเลนตูคะ  ยายมาจากกระทรวงพลังงาน

มาปฏิบัติหนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลบานบัว  สังกัดกองคลัง  ตําแหนงเจาหนาท่ี

จัดเก็บรายได  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ และเนื่องจากเทศบาลตําบลบานบัวจะมีการสงสมาชิกฯ เขารับการอบรม  

ขอใหทานไดเตรียมตัวไวนะครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๑ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพุธท่ี  ๑๔  สิงหาคม  

๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๒ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันอังคารท่ี  ๒๐  

สิงหาคม  ๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 

 ๓. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานบัว  สมัยประชุมสามัญสมัย   

ท่ี  ๓  ( ครั้งท่ี  ๓ ) ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ วันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม  

๒๕๕๖   

ประธานสภาฯ มีทานใดจะขอแกไขถอยคําสวนไหนหรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรอง     

นะครับ 
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๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จส้ิน 

ประธานสภาฯ วันนี้ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

 - เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  

เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เนื่องดวยองคการบริหารสวน

ตํ าบลบ านบั ว   ได รั บการจัด ต้ั ง เปน เทศบาล ตําบลบ านบั ว เ ม่ือวัน ท่ี             

๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕   นั้น  มีผลทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานบัวพน

สภาพจากองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังใหสมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบลบานบัว  และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานบัวสิ้นสุดลง  บรรดา

งบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิ  สิทธิเรียกรอง  หนี้  พนักงานสวนตําบลและ

ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานบัวใหโอนไปเปนของเทศบาลตําบล

บานบัว  และบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบัวท่ีไดบังคับใช

อยูเรื่องใดกอนแลวใหยังคงบังคับเปนการชั่วคราว  จนกวาจะไดมีการตราเทศ

บัญญัติข้ึนใหม  ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  มาตรา  

๒๒  กําหนดใหบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ี

อยูในจังหวัดเดียวกัน  และใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตนเปนท่ีเลี้ยงสัตวของ

ตน  หรอืประกอบกสิกรรมของตน  ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตาม

เกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 

  ดังนั้น  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน

เขตเทศบาลตําบลบานบัว  และเปนประโยชนในทองถ่ิน ตลอดจนเพ่ือให

เป น ไปตามพระราชบัญญัติ ภ า ษีบํ ารุ งท อ ง ท่ี   จึ งอา ศัย อํ านาจตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี  ๑๓ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตรา  ๖๐  ประกอบกับมาตรา  ๖๑  ทวิ ( ๑ )   จึงขอเสนอ

รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตอสภาเทศบาลตําบลบานบัวพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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ประธานสภาฯ รางเทศบัญญัติฯ นี้สามารถพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวไดตามระเบียบฯ   

เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    ในฐานะฝาย

บริหารขอเสนอในท่ีประชุมตอทานประธานสภาฯ วา  ขอเสนอพิจารณาราง

เทศบัญญัติฯ  ๓  วาระรวด  ใหเสร็จภายในวันนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหาร  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดทํารางเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ตามมาตรา  ๖๐  แหง  พ.ร.บ.  เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  เทศบาลมีอํานาจตรา

เทศบัญญัติ โดย ไม ขั ดหรื อแย งต อตั วบทกฎหมายในกรณีดั งต อ ไปนี้                

( ๑ )  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้  

( ๒ )  เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ  หรือมีอํานาจตราเทศ

บัญญัติในเทศบัญญัตินั้น  จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได  

แตหามไมให กําหนดเกินกวา  ๑ ,๐๐๐  บาท  มาตรา  ๖๑  ทวิ ( ๑ )         

รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย  ( ๑ )  นายกเทศมนตรี  ( ๒ )  สมาชิกสภา

เทศบาล  ( ๓ )  ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการ

เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  ( ๔ )  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอ

รางเทศบัญญัติ  ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไมนอยกวา  ๒  คน  

ซ่ึงในวันนี้ตรงกับมาตรา  ๖๑  ทวิ  ( ๑ )  คือนายกฯ เปนผูเสนอ  ตามมาตรา  

๖๒  ท่ีเราเคยชี้แจงไปแลววา  ภายใน  ๗  วัน  นับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติ

เห็นชอบรางเทศบัญญัติใด  ในกรณีเทศบาลตําบล  ใหประธานสภาฯ  สงราง

เทศบัญญัติใหแกนายอําเภอ  เพ่ือสงตอไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา     

ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  ใหสภาฯ สงไปใหผูวาราชการจังหวัด

พิจารณา  ตอไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ขอ  ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาฯ ตอง

พิจารณาเปน  ๓  วาระ  แตท่ีประชุมสภาฯ จะอนุมัติใหพิจารณา  ๓  วาระ

รวดเดียวเลยก็ได  ในการพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียว  ผูบริหารทองถ่ินหรือ

สมาชิกสภาสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของจํานวนผูท่ีอยูในท่ี

ประชุมเปนผู เสนอก็ได  เม่ืออนุมัติใหพิจารณา  ๓  วาระรวดเดียวแลว       

การพิจารณาวาระท่ี  ๒  นั้น  ใหท่ีประชุมสภาฯ เปนกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภาฯ  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงทาน
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ผูบริหารไดเสนอใหพิจารณา  ๓  วาระรวด  เพราะฉะนั้นทานประธานสภาฯ   

ก็ตองขอมติท่ีประชุมวาจะเสนอตามท่ีทานผูบริหารหรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝายบริหารก็ไดเสนอใหพิจารณา  ๓  วาระรวด  แตฝายสภาฯ ก็สามารถเสนอ

ไดเชนกันครับ  แตตองเปน  ๑  ใน  ๓  ของสมาชิกท่ีมีอยู  ผมก็จะขอมติเลย

นะครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลบานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   รวดเดียวท้ัง  

๓  วาระ  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ .ศ .   ๒๕๕๖  รวดเดียวท้ัง  ๓  วาระ         

ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง         

๑  เสียง 

 - เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  

เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ  เชิญคุณธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ทุกทานคงไดรับ

รางเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้แลว  ในหนาสุดทาย  อยากจะใหเราทําความเขาใจให

มากกวานี้  ขอท่ี  ๔  คําวาลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  ถาคิดแบบงายๆ คือ  

อนาคตเราจะสามารถเสียภาษีไดลดลง  แตในขอท่ี  ๔  เขียนไววา  บุคคล

ธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียว  หรือหลายแปลงท่ีอยูในเขตเทศบาล

ตําบลบานบัว  และท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัย  เปนท่ีเลี้ยงสัตว  หรือประกอบ

กสิกรรมของตน  ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดไมเกิน  ๑  ไร  

อยากใหทานเลขาฯ ไดชวยอธิบายเพ่ิมเติมวา  สมมติมีท่ี  ๑๐๐  ไร  ๙๙  ไร

ตองเสียภาษี  อีก  ๑  ไรไมตองเสียภาษีใชไหม  และในกรณีท่ีมีบุคคลธรรมดา

หลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน  ก็อยากใหอธิบายเพ่ิมเติมและยกตัวอยางท่ี

บอกวาใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรค  ๑  คือ

ลดหยอนไดแค  ๑  ไรหรือเปลา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอ

อนุญาตชี้แจงนะครับ  ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

มาตรา  ๒๒  บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยู
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ในจังหวัดเดียวกันและใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน  เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน

หรือประกอบกสิกรรมของตน  ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตาม

เกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ( ๒ )  ถาเปนท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือ

เขตสุขาภิบาล  ใหลดหยอนไดไมเกิน  ๑  ไร  แตจะนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา

ไมได  เราไดกําหนดไวใหสูงสุดคือ  ๑  ไร  จะมีท่ีดินก่ีไรก็ลดหยอนไดเพียง    

๑  ไร  แตไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  ไมวาจะอยูอาศัย  เลี้ยงสัตว  หรือ  

กสิกรรม  ก็ลดหยอนไดเพียง  ๑  ไร  ถาเราไมออกเปนเทศบัญญัติแลวไป

จัดเก็บมันก็จะไมถูกตอง  หากเกิดการฟองรองกันแลวศาลขอดูวาไดมีการ

บังคับใชเทศบัญญัติหรือไม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคุณธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ภาษีท่ีเราจัดเก็บ

ไดทุกวันนี้  จัดเก็บไดจํานวนมากนอยเทาใด  และถาเทศบัญญัติฯ นี้ผาน  

จํานวนเงินท่ีเก็บไดลดลงหรือเพ่ิมข้ึนหรือไม 

ประธานสภาฯ ถาตามความเขาใจของผม  เม่ือกอนมีก่ีไรเราก็เก็บภาษี  แตตอนนี้สามารถ

ลดหยอนได  ๑  ไร  ก็คาดวารายไดจากการจัดเก็บภาษีนาจะลดลง  เชิญทาน

จําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  สมมติวามีการแจง

ครอบครองท่ีดิน  ๑๐  ไร  แตมีท่ีจริงๆ  ๔๐  ไร  เราคํานวณภาษีบํารุงทองท่ี

อยางไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขอตอบทีละประเด็นนะครับ  ท่ีทานธัญญาถามวาเก็บภาษีแตละปไดเทาไหร  

ตัวเลขประมาณการในแตละปคือ  ๘๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐  บาทตอป  เฉพาะ

ภาษีบํารุงทองท่ี  เม่ือมีการลดหยอนภาษีจะทําใหรายไดสวนนี้ลดลงไหม  ลดลง

แนนอน  แตลดลงเทาไหรตอนนี้ยังไมทราบ  แลวทําไมเราถึงตองออกเทศ

บัญญัตินี้  เพราะตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  

๒๒  จึงจําเปนตองออกเทศบัญญัตินี้  ใหสอดคลองกับกฎหมายแมหรือ  พ.ร.บ.  

ซ่ึงอาจทําใหชาวบานรองเรียนตอศาลปกครองได  เพราะเปนสิทธิ์ท่ีราษฎรพึง

ไดรับ  หากไมออกเทศบัญญัตินี้  จะแสดงใหเห็นวาเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ีโดย
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มิชอบ  ตองดําเนินคดีในทางกฎหมายตอไป  สวนของทานจําเริญ  ในกรณีท่ีมี

การยื่นเสียภาษีตาม  ส.ค.  ๑  เพียง  ๑๐  ไร  แตท่ีดินท่ีมีการครอบครองจริงๆ 

คือ  ๔๐  ไร  นั่นเปนการจงใจหลบหลีกภาษี  ตามหลักกฎหมายท่ีดินแลวแสดง

วาสิทธิในการครอบครองจริงๆ คือ  ๑๐  ไร  อีก  ๓๐  ไรท่ีเหลือใหถือเปนท่ีดิน

ของรัฐ  เพราะเปนท่ีดินท่ีไมมีเจาของ  แตในทางปฏิบัติรัฐจะไมทําอยางนั้น  

เพราะจะไมมีใครไดประโยชน  และราษฎรจะเสียหาย  รัฐปองกันไมใหมีการท้ิง

ท่ีดินรกรางวางเปลา  โดยเม่ือมีท่ีดินรกรางวางเปลาไมมีผูใดใชประโยชน  ใครก็

สามารถเขาไปใชประโยชนได  ถาหากครบ  ๑๐  ป  ใหสิทธิ์ในการครอบครอง

ปรปกท่ีดินผืนนั้นทันทีหากมีการครอบครองโดยเปดเผย  โดยเปนการแสดง

เจตนาเปนของตน  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๖๘๒  

ดังนั้นถามีท่ีดิน    ๔๐  ไร  แตยื่นเสียภาษีเพียง  ๑๐  ไร  ก็สามารถทําได    

แตเม่ือยื่นออกโฉนดแตไมแสดงเจตนาการเสียภาษี  หรือแสดงเจตนาการทํา

ประโยชนในท่ีดินท่ีเหลืออีก  ๓๐  ไรนั้น  แสดงวาเปนการจงใจละท้ิงท่ีดินผืน

นั้น  ท่ีดินผืนนั้นก็จะตกเปนของรัฐตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทานผูชวยนิติกรก็ไดชี้แจงแลวก็จะขอมติเลยนะครับ  สมาชิกทานใดให

ความเห็นชอบการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้ันรับหลักการ  กรุณายกมือครับ  

ขอบคุณครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ     

๑๑  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 - การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ในข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ในข้ันแปรญัตติ  ก็จะใหทานสมาชิกฯ ในหองประชุมเปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ  และใหประธานสภาฯ เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอพักการ

ประชุม  ๑๐  นาทีครับ 

 

------  พัก  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  ------ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมตอนะครับ  การแปรญัตติสามารถเสนอแปรญัตติโดยใชวาจาก็

ได เพราะทานสมาชิกฯ ในหองประชุมเปนคณะกรรมการแปรญัตติท้ังหมด     

มีสมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติไหมครับ  เชิญทานธุรกิจครับ

  

นายธุรกิจ  อุพลรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธุรกิจ          

อุพลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  การแปรญัตติขอเสนอ

ใหคงไวซ่ึงรางเดิมครับ  ขอบคุณครับ

  

ประธานสภาฯ ในข้ันแปรญัตตินี้ไมมีการแปรญัตติ  เพราะฉะนั้นรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

บานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ก็คงไวซ่ึงรางเดิม 

มติท่ีประชุม รับทราบรางเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุง

ทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไมมีผูย่ืนแปรญัตต ิ ใหคงไวซ่ึงรางเดิม

  

 - เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  

เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้ันลงมติ 

ประธานสภาฯ การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษี

บํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในข้ันลงมติไมมีการอภิปราย  ก็จะขอมติเลยนะ

ครับ  สมาชิกฯ ทานใดใหความเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

บานบัว  เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานบัว  เรื่องการลดหยอน

ภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดวยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม

เห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานรองนายกฯ ครับ 

นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมอยากจะฝากทาน

สมาชิกฯ ทุกทาน  เรื่องภาษีบํารุงทองท่ีนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี  ท่ีตองมีการประเมินการจัดเก็บตามท่ีทานเลขาฯ ไดอธิบายไว  ไมใชวา

เม่ือยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลแลวจึงมีการประเมินเก็บเพ่ิมข้ึน  แตเปนกฎหมาย

ท่ีเราตองปฏิบัติตาม  สําหรับภาษีท่ีดินทุกทานตองเสียภาษีเทากันและตองแยก

ออกจากภาษีโรงเรือนนะครับ  ไมไดเก่ียวของกัน  ยกตัวอยาง  ฟารมไกและ

ปมน้ํามัน  ท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีเทากันและตองเสียภาษีโรงเรือนเพ่ิมอีก

ดวย  รวมท้ังคาธรรมเนียมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  นี่คือ
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สิ่งท่ีเพ่ิมเติมนอกจากภาษีบํารุงทองท่ีคือ  ภาษีโรงเรือนและคาธรรมเนียมการ

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ก็อยากใหทานสมาชิกไดทําความ

เขาใจใหแกชาวบาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในสมัยท่ียังเปนองคการบริหารสวนตําบล  ภาษีบางประเภทอาจจะมีการผอน

ผัน  ยังไมไดเก็บภาษี  แตเม่ือข้ึนเปนเทศบาลแลวจึงตองหารายไดเขาเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  เชน  ฟารมไก  ปมน้ํามัน  หอพัก      

เปนตน  ก็จะมีกฎหมายเก่ียวกับภาษีควบคุมตางหาก  ทําใหการเก็บภาษีจึงไม

เทากัน  เชิญทานท่ีปรึกษานายกฯ 

นายลําไย  ศรีพนม เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  คําถามของทาน

จําเริญ  สมมติวามีท่ีดินท้ังหมด  ๔๐  ไร  แตแจงเสียภาษีเพียง  ๑๐  ไร    

แลวแบงท่ีดินใหลูกหลานไปแลวท้ัง  ๔๐  ไร  ในฐานะท่ีผมเคยเปนผูใหญบาน  

แมวาอีก  ๔๐  ไรจะไมมีหลักฐานการเสียภาษี  แตลูกหลานเขาก็จะสํารวจและ

ออกเปน  ภ.บ.ท.  ๕  หรือภาษีบํารุงทองท่ี  ๕  ท่ีดินท่ีไมมีหลักฐานเม่ือกอนจะ

สํารวจและออกเปน  ภ.บ.ท.  ๕  เพราะทุกคนก็กลัวเสียสิทธิ์ในการครอบครอง

ท่ีดิน  เอกสารเหลานี้สําคัญนะครับ  ใชเปนหลักฐานในการฟองรองไดเชนกัน  

ก็อยากฝากใหในฐานะท่ีเราเปนตัวแทนของชาวบานก็อยากใหชวยสํารวจเพ่ือ

จะไดชําระภาษีบํารุงทองท่ีใหเรียบรอย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สําหรับท่ีดินแปลงไหนท่ีไมไดเสียภาษีบํารุงทองท่ี  ในอนาคตถาจะออกโฉนดได

ก็จะตองเสียภาษีนะครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทาน

ราเมศครับ 

นายราเมศ  ไชยโย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายราเมศ  ไชยโย  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอปรึกษาเรื่องการซอมแซม

ไฟก่ิงท่ีเสียหาย  ไมทราบวาไดมีการซอมแซมหรือยังครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องไฟก่ิงก็มีการแจงเขามาหลายหมูแลว  ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารใหชวย

ดูแลดวยครับ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมไดรับเสียง

สะทอนมาจากหลายกรณี  ซ่ึงทําใหเกิดการสื่อสารท่ีไมตรงกันจนเกิดความไม

เขาใจกัน  เรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผมจึงอยากใหเจาหนาท่ีๆ รับผิดชอบเรื่องนี้

ไดมาอธิบายในสภาฯ  กรณีนี้เกิดข้ึนท่ีหมูท่ี  ๒  นายประกอบ  บุญรัมย  ได

เสียชีวิต  เม่ือถึงกําหนดจายเบี้ยยังชีพฯ ปรากฏวาไมมีรายชื่อ  ผมจึงได
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ประสานไปยังลูกของนายประกอบ  บุญรัมย  เพ่ือใหเขาติดตอไปยังเจาหนาท่ี  

ซ่ึงอาจจะสื่อสารผิดพลาดหรืออยางไร  ทางเจาหนาท่ีจึงบอกวา  “ จะโทรมา

ดาผม ”  ผมสงสัยวาจะดาผมเรื่องอะไร  ซ่ึงผมเปนสมาชิกสภาฯ  เพราะผมให

คําตอบเขาวา  เรื่องนี้เปนการประสานงานและทําความเขาใจนั้นตองหารือในท่ี

ประชุม  เชน  การเสียชีวิต  เสียชีวิตภายในวันท่ีเทาใดจึงจะถูกตัดสิทธิ์และ

ไมไดรับเบี้ยยังชีพ  และท่ีบอกวา  “ จะโทรมาดาผม ”  บอกกับลูกของนาย

ประกอบ  บุญรัมย  วาผมใหขอมูลผิด  “ แลวเดี๋ยวจะโทรไปดาพ่ีธัญญาเอง  

บางเรื่องรูไมจริงก็นําไปพูดอยางนี้ ”  ผมก็บอกวาอาจจะเกิดจากการสื่อสารท่ี

ไมเขาใจกัน  ถาเปนไปไดขอใหเจาหนาท่ีไดชวยอธิบายดวยครับ  ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขออนุญาตชี้แจงนะครับ  เรื่องนี้ก็มีรายงานเขามาบอยๆ เก่ียวกับการเสียชีวิต  

บางทีอาจจะรายงานเขามาลาชาบางจึงเกิดเปนปญหาข้ึนมา  ผมไดใหแนวทาง

ไปวา  เราจะจายเบี้ยยังชีพใหไมเกินวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน  ในกระบวนการ

ทํางานจะเริ่มเตรียมเอกสารตั้งแตวันท่ี  ๑  ของทุกเดือนวาใครท่ีมีสิทธิ์ไดรับ

เบี้ยฯ  โดยเช็คขอมูลวาเดือนท่ีผานมามีผูเสียชีวิตหรือไม  จึงจะสามารถตัดสิทธิ์

ได  โดยจะตัดยอดผูมีสิทธิ์รับเบี้ยฯ ทุกๆ สิ้นเดือน  ถาหากมีผูเสียชีวิตใน

ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  ของเดือนนั้นๆ  ก็จะถูกตัดสิทธิ์รับเบี้ยในเดือนถัดไป  

สมมติวามีผูเสียชีวิตในระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  ในเดือนนี้ก็

จะมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยฯ ตามปกติ  แตจะไมมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับเบี้ยฯ ในเดือนธันวาคม  

เพราะจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไดเสียชีวิตลงไปแลว 

ประธานสภาฯ แสดงวายังอาจมีการเขาใจผิดอยูบาง  ตองขอใหทางเจาหนาท่ีไดชวยอธิบายให

เขาใจตรงกันดวยครับ  เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  คําถามคือ   

เรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ  ผูท่ีจะถูกตัดสิทธิ์การรับเบี้ยฯ  จะถูกตัด

สิทธิ์วันท่ีเทาใดของทุกเดือนในกรณีท่ีเสียชีวิต 

นางสาวณฐอร  มุงมี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ในกรณีท่ีเสียชีวิตเราจะตัดสิทธิ์การรับเบี้ยฯ ทุกๆ สิ้นเดือน  ถาหากมีผูเสียชีวิต

ในระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  ของเดือนนั้นๆ  ก็จะถูกตัดสิทธิ์รับเบี้ยในเดือนถัดไป  

การจายเบี้ยฯ นั้นจะเปนลักษณะการจายลวงหนาคือ  แทนท่ีจะจาย  ณ  สิ้น

เดือน  ก็เลื่อนมาเปนวันท่ี  ๑๐  ของเดือนนั้นๆ แทน  ถึงจะเสียชีวิตในระหวาง
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วันท่ี  ๑ – ๑๐  ของเดือนนั้นก็ถือวามีสิทธิ์ ท่ีจะไดรับเบี้ยฯ ในเดือนนั้นๆ 

เชนกัน  ดังนั้นหากมีผูเสียชีวิตในระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  ใน

เดือนนี้ก็จะมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยฯ ตามปกติ  แตจะไมมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับเบี้ยฯ ในเดือน

ธันวาคม  เพราะจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไดเสียชีวิตลงไปแลว  ขอบคุณคะ 

เลขานุการสภาฯ

  

เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

เรื่องการตัดสิทธิ์รับเบี้ยฯ จะมีอีกปญหาคือ  การเรียกเงินคืน  ถาหากเสียชีวิต

วันท่ี  ๓๐  ในเดือนนั้นๆ  แลวยังไมมีการแจงเขามาท่ีทางเทศบาล  ทําใหขอมูล

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยฯ นั้นไมเปนปจจุบัน  สงผลใหผูท่ีเสียชีวิตนั้นยังคงมีสิทธิ์รับเบี้ย

ในเดือนถัดไป  เม่ือจายเบี้ยฯ ไปแลวมีการแจงเขามาวาผูท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยฯ นั้น

ไดเสียชีวิตไปตั้งแตเดือนท่ีผานมาแลว  ก็ตองดําเนินการคืนเงินเพราะไดถูกตัด

สิทธิ์รับเบี้ยฯ ไปแลว  เชน  มีผูเสียชีวิตวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  ในเดือน

นี้ก็จะมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยฯ ตามปกติเพราะไดจายลวงหนาไปตั้งแตวันท่ี  ๑๐  

พฤศจิกายนแลว  แตยังไมมีใครแจงวาผูมีสิทธิ์รับเบี้ยฯ ไดเสียชีวิตลงไปแลว

หรืออาจจะมีการแจงเขามาลาชากวากระบวนการเตรียมเอกสารผูมีสิทธิ์รับเบี้ย

ฯ ตั้งแตวันท่ี  ๑ – ๑๐  ธันวาคม  ทําใหรายชื่อยังไมถูกตัดสิทธิ์  ท้ังๆ ท่ีผูมีสิทธิ์

ไดเสียชีวิตลงไปตั้งแตวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายนแลว  ถาหากมีการรับเบี้ยไปใน

เดือนธันวาคม  จะตองดําเนินการคืนเงินใหแกเทศบาล  เพราะถือวาสิทธิ์การ

รับเบี้ยฯ ในเดือนธันวาคมไดถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแตวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายนแลว  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานอุกฤษฎครับ 

นายอุกฤษฎ  สุขเสน เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายอุกฤษฎ     

สุขเสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือเรื่องเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ  เม่ือบัตรประจําตัวผูพิการหมดอายุก็ตองนําไปเปลี่ยนและตองให

แพทยวินิจฉัยอาการใหม  บางคนเม่ือวินิจฉัยแลวก็ไมมีอาการพิการอีกหรือไม

ผานเกณฑท่ีจะไดรับเบี้ยฯ  แลวเราจะทราบไหมวาเขาไมมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับเบี้ยฯ 

แลว 

นางสาวณฐอร  มุงมี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ทราบคะ  อยางกรณีของหมูท่ี  ๑๘  ท่ีไปตอบัตรประจําตัวผูพิการใหมแลว

แพทยยกเลิกการเปนผูพิการ  จากนั้นจะมีการแจงเขาไปในระบบของ  สปสช.  

ใหยกเลิกการใชบัตรประจําตัวผูพิการแลวเปลี่ยนมาใชบัตรทองแทน  จากนั้นก็

จะมีหนังสือจากโรงพยาบาลแจงมาท่ีเทศบาลใหตัดสิทธิ์การจายเบี้ยยังชีพฯ  
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ดังนั้น  ขอประชาสัมพันธในท่ีนี้ดวยวา  ผูพิการทานใดท่ีบัตรฯ หมดอายุ  ใหรีบ

ดําเนินการตอบัตรฯ โดยดวน  ถาหากปลอยใหขาดจะถือวาสละสิทธิ์ในการรับ

เบี้ยฯ โดยอัตโนมัติ  เพราะ  สปสช.  มีฐานขอมูลบัตรประจําตัวอยูแลว  

ขอบคุณคะ

  

ประธานสภาฯ เชิญทานธัญญาครับ 

นายธัญญา  ประวรรณรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายธัญญา  

ประวรรณรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๒  ผมขอเสนอในท่ี

ประชุม  ทุกเรื่องท่ีมีผลกระทบหรือเปนเสียงสะทอนมาจากชาวบาน  ตอง

ติดตามและแกไข  ผมจึงขอเสนอดังนี้ 

๑. ทําหนังสือชี้แจงกฎเกณฑการตัดสิทธิ์รับเบี้ยฯ ใหชัดเจน 

๒. การสื่อสารไมควรสื่อสารผานคนอ่ืน  เพราะอาจทําใหเกิดความ

ผิดพลาดในสิ่งท่ีตองการสื่อได 

 ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  ขอพักการประชุมครับ 

 

------  พัก  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  ------ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ เขาสูการประชุมชวงบายตอนะครับ  ยังอยูในระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ    

มีทานใดจะเสนอตอไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  ผมขอหารือเรื่อง

เอกสารสิทธิ์การครอบครองท่ีดิน  ตําบลบานบัวมีท่ีสาธารณประโยชนมากมาย  

และไดมีการสํารวจรังวัดใหกับประชาชน  แตไมสามารถออกโฉนดไดสักที  

สอบถามใครก็ไมสามารถใหคําตอบได  ตั้งกรรมการข้ึนมาตรวจสอบแลวก็

ดําเนินการไมไดสักที  นายอําเภอฯ คนไหนๆ มาก็ยังไมคืบหนา  ตอนนี้ก็ยก

ฐานะข้ึนเปนเทศบาลฯ ก็หวังวาจะดําเนินการไดบาง  อยางเชน  หมู  ๒  และ

หมู  ๑๔  นายทุนสามารถออกโฉนดไดแตเม่ือชาวบานไปขอออกโฉนดก็ไม

สามารถดําเนินการได  ผมอยากใหชี้แจงใหชาวบานหรือสมาชิกไดเขาใจ  จะได
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๑๓ 

 

นําไปถายทอดใหคนอ่ืนๆ เขาใจได  สวนเรื่องแนวเขตของเทศบาลตําบลบาน

บัว  ผมอยากใหเจาหนาท่ีไดชวยชี้แจงใหเขาใจตรงกันดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานผูชวยนิติกรครับ 

นายธนิส  ปุลันรัมย เรียนทานประธานสภาฯ  ทานนายกฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน    

ขอชี้แจงเรื่องท่ีดินสาธารณประโยชนกอนนะครับ  ผมไดติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต

ผมไดเขามาทํางานท่ีนี่ตั้งแตแรก  บานบัวเปนตําบลขนาดใหญ  เดิมทีมีตําบล

ต า ง ๆ  ม า ข้ึ น กั บ ตํ า บ ล แ ห ง นี้ เ ย อ ะ ม า ก   มี ก า ร ข้ึ น ท ะ เ บี ย น ท่ี ดิ น                    

ท่ีสาธารณประโยชน  ทําเลเลี้ยงสัตวจํานวนมากดังตอไปนี้  บานบัวโคกเขา

ตั้งอยูหมูท่ี  ๑  จํานวน  ๔๐๐  ไร  ตะโกรายโคกเขาตั้งอยูหมูท่ี  ๗  จํานวน  

๖,๔๐๐  ไร  หนองคายโคกเพชรจํานวน  ๒,๔๐๐  ไร  ตะโกรายโคกหวาย  

จํานวน  ๖ ,๔๐๐  ไร   ท่ีสาธารณประโยชน เหลานี้ ไม มี ท่ีตั้ ง ท่ีแนนอน            

ในหลักฐานเขียนวาทิศตะวันออกจดหลัก  ๘๐  เสน  ทิศใตจดหลัก  ๘๐  เสน  

และหาผูชี้แนวเขตไมไดแมแตแปลงเดียว  เม่ือชาวบานยื่นออกโฉนด   การออก

โฉนดเม่ือมีการรังวัดเสร็จ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดบุรีรัมยตองทําการตรวจสอบ

วา  ท่ีดินอยูในท่ีสาธารณประโยชนหรือไม  เม่ือตรวจสอบแลววามีเหตุอันควร

สงสัยวาท่ีดินแปลงดังกลาวท่ีผูนํารังวัดอาจจะอยูในท่ีดินสาธารณประโยชนบาน

บัวโคกเขา  ๔๐๐  ไร  ซ่ึงจะกระทบหมู  ๒  และหมู  ๑๔  จึงใหเทศบาลตําบล

บานบัวดําเนินการตรวจสอบ  ในตอนหลังทานนายอําเภอไดตั้งคณะกรรมการ

ข้ึนมารวมตรวจสอบกับทางเทศบาลก็พอดําเนินการข้ึนมาไดบาง  ผมขอยืนยัน

ไดเลยวาไมมีนายทุนคนใดมาบีบบังคับการทํางานของเราไดตั้งแตป  ๒๕๕๒  

จนถึงปจจุบัน  ลาสุดหมู  ๒  ขอออกโฉนดท่ีดินหนาโรงเรียนบานบุมะคา  ผม

ไมสามารถบอกไดวาท่ีสาธารณประโยชนนั้นอยูตรงไหน  แตกฎหมายเขียนไว

วาท่ีดินบานบัวโคกเขาตั้งอยูหมูท่ี  ๑  จํานวน  ๔๐๐  ไร  ซ่ึงเดิมบานบัวหมูท่ี  

๑  จะประกอบไปดวยหมูท่ี  ๑, ๒,๑๔  และหมู  ๑๘  ในปจจุบัน  แมแตผูใหญ

คนเกาก็ไมสามารถชี้แนวเขตได  ผูท่ีชี้แนวเขตไดแนนอนก็เสียชีวิตไปแลว  ผม

ไมเคยนิ่งดูดาย  แตปญหาท่ีติดขัดตอนนี้คือไมมีใครสามารถระบุไดวาท่ีดิน

สาธารณประโยชนนี้อยูท่ีใดบาง   จึงจําเปนตองระบุไววา  ไมสามารถชี้ชัดไดวา

ท่ีดินแปลงดังกลาวอยูในท่ีสาธารณประโยชนหรือไม  ตราบใดท่ีผมยังอยูท่ี

เทศบาลแหงนี้   แฟมเอกสารทุกอยางผมยังเก็บไว ท้ังหมด  ถาสามารถ

ดําเนินการไดเม่ือไหร  ผมจะดําเนินการใหยอนหลังท้ังหมดเลยไมจําเปนตองยื่น

เ รื่ อ งดํ า เนินการใหม   ประเด็ นตอมา เรื่ อ งแนว เขต   ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  คําบรรยายแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบัวเดิม  
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๑๔ 

 

ท่ีดินบริเวณโชวรูมรถยนตมิตซูบิชิก็จะอยูในเขตตําบลบานบัว  ซ่ึงตามหลัก

กฎหมายแลว  ตําบลกระสังขอใชแผนท่ีเพ่ือแบงตําบลโดยใชถนนลาดยางหรือ

การแบงผังเมืองมาอางอิง  สิ่งเหลานี้เปนขอกําหนดอ่ืนนอกเหนือจากประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงถาหากนํามาใชอางอิงแผนท่ีของตําบลกระสังจะไม

สามารถตอสูกับเทศบาลตําบลบานบัวท่ีใชประกาศกระทรวงมหาดไทยได  ก็ขอ

ฝากไปยังสมาชิกฯ ทุกทาน  ถาหากมีปญหาขอกฎหมายทุกประเภทท่ีเก่ียวของ

กับชาวบานในตําบลบานบัว  แตไมเก่ียวของกับเอกชน  สามารถปรึกษาไดครับ  

ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ

  

มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ  เชิญทานจําเริญครับ 

นายจําเริญ  ประโลมรัมย เรียนทานประธานฯ  และสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายจําเริญ  

ประโลมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานบัว  เขตท่ี  ๑  เม่ือทานผูชวย  

นิติกรไดชี้แจงแลวถาเราจะประชุมสภาฯ  โดยเชิญเจาหนาท่ีท่ีดินฯ เขามารวม

ประชุมดวย  จะไดหารือรวมกันถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนได  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็ตองขอขอบคุณคณะ

ผูบริหาร  สมาชิกฯ  และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีรวมประชุมในวันนี้  สําหรับวันนี้

หมดระเบียบวาระการประชุมแลวผมขอปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

********************** 

 

 

( ลงชื่อ )  ใจเพชร  สราญบุรุษ  ผูจดบันทึกการประชุม 

    ( นายใจเพชร  สราญบุรุษ ) 

                เลขานุการสภาฯ 

 

 

( ลงชื่อ )  วิสิฐศักดิ์  ตาประโคน   ผูตรวจรายงานการประชุม 

      ( นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน ) 

   ประธานสภาฯ 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ......................................... 

 ( นายธัญญา  ประวรรณรัมย ) ประธานกรรมการ 

 

 ......................................... 

  ( นางสาวรตินันท  สุขลวน ) กรรมการ 

 

 ......................................... 

  ( นายธุรกิจ  อุพลรัมย )  เลขานุการ 
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