
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลดอนทรายได้มี ค าสั่งเทศบาลต าบลดอนทราย ที่ 306/2562  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2562  โดยคณะกรรมการฯได้ ประชุมแล้วเห็นชอบในหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    
ดอนทราย จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 

  1. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอ าหารและสถานที่สะสม
อาหาร  พ.ศ. ...... 

   2. เทศบัญญัติต าบลดอนทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... 
 3. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...... 
 4. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...... 
 5. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .. 
 6. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย สินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ  พ.ศ. ...... 
 7. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...... 

   8. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. ...... 

  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ให้ยกร่าง แก้ไข
ปรับปรุงและยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายพร้อมก าหนดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาเทศบาล
ต าบลดอนทรายจะต้องด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 ประกอบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ. 2548 แล้วรายงานผลการ
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลต่อไป 

  เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 จึงประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย จ านวน  

8 เรื่อง ได้แก่ 
 1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พ.ศ. ...... 
 2. ร่างเทศบัญญัติต าบลดอนทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... 

3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...... 
/4.ร่างเทศบัญญัติ... 
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4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...... 
5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...... 
6. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ  พ.ศ. ...... 
7. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...... 

  8. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ า บัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. ...... 
  โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
  1. ทางไปรษณีย์ 
   ที่อยู ่ ณ ส านักงานเทศบา ลต าบลดอนทราย เลขที่ 237 หมู่ที่ 7 ต าบลดอนทราย  
อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93110 
  2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  
   E- mail : tambondonsaikhuankhanoon@gmail.com 
  3. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  
   โทรศัพท์  074-842190-1 
   โทรสาร 074-842192 
  4. ด้วยตนเอง 
   งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนทราย  ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 93110 
  5. ทางเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลดอนทราย www.tambondonsai.go.th 
  6. ทางเฟสบุค : เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
  7. จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียให้มารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในวันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 
2562 เวลา  13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลดอนทราย  เพื่อน าความคิดเห็นมาสรุปผลและ
พิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมก่อนประกาศใช้บังคับ 
  ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ตามข้อ 1 - ข้อ 6 ได้ตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  พ .ศ.
2562 ถึงวันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2562 และตรวจสอบร่างเทศบัญญัตินี้ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ทาง เว็บไซต์เทศบาลต าบลดอนทราย www.tambondonsai.go.th หัวข้อ 
“ข่าวประชาสัมพันธ”์  รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62                

 
นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น  

นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 


