
ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2565 

วันอังคารที่   29   เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ  

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีตํา สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 ดอเลาะ   สะหัดอีตํา  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวนําทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นําทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

16. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

17. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 มูฮําหมัดยากี   สามะ  

18. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อุสมาน   มะแซ  

19. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1.     

2     

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี   เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี   กาญจนานุชติ  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม  

6. นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                             ตว่นกาจิ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ตว่นมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                        ตว่นกาจ ิ
 

7. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้สํานักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

8. นางนริศรา   สาและ ผูอ้ํานวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

9. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ํานวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

10. นายอุสมาน   แวหะยี หัวหนา้ฝาุยบริหารงาน สธ. 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

อุสมาน   แวหะยี  

11. นายมุกตาร์   มายิ หัวหนา้ฝาุยส่งเสริมการศกึษา 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

มุกตาร ์  มายิ  

12. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

13. นางสาวยาวาเฮ  ดอเล๊าะ ผูช่้วยนิตกิร ยาวาเฮ  ดอเล๊าะ  

14. นางโนรฮาวา  บิลฮีม หัวหน้าฝาุยส่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม โนรฮาวา  บิลฮีม  

15. นายฟาเดล  เจ๊ะแว  นวก.วัฒนธรรมปฏิบัติการ ฟาเดล  เจ๊ะแว   

16. นางอสิมา  กวีเขตต์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อสิมา  กวีเขตต์  

     

     

     

     

     

     

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    19     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           16 คน 

 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.29  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ  

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ. 2565           

วันอังคารที่  29  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09.29 น.   ณ   ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี ้ 

  ก่อนอื่น ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน

เลขานุการสภาฯ   มีเรื่องที่จะแก้ไข และแจ้งให้คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้ 

  -ในเทศบัญญัติ ญัตติที่  5.1  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายสินค้า 

ในที่ หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ...... เอกสารตกไป 1 แผ่น อยู่ท้ายเทศฯ ต่อ

จากหน้า 14 

  -ด้วยงานกิจการสภา จะดําเนินการจัดทําบอร์ดทําเนียบฝุายบริหาร 

และฝุายนิติบัญญัติ เพื่อให้เป็นการถูกต้อง ชัดเจน จึงขอให้คณะผู้บริหารฯ 

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้นําส่งรูปถ่ายในชุดปกติขาว  ประดับ

อินทนู และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 2 รูป ส่งให้

 เจ้าพนักงาน งานกิจการสภาฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 

  -งานกิจการสภาฯ ได้จัดซื้ อตู้ ลิ้ น ชัก  7 ช้ัน  จัดตั้ ง ไว้ที่  ห้อง

ประธานสภาฯ เพื่อที่เทศบาลฯ มีเรื่องจะได้โทร.ให้สมาชิกทุกท่าน ได้มารับ

หนังสือที่ใส่ในตู้ เนื่องจากสมาชิกสภาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันอยู่แล้ว ถ้ามี

เรื่องด่วนจะโทรแจ้งท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้ามารับหนังสอื ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1  แนะนําตัวพนักงานเทศบาลที่มาใหม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิครับ  แนะนําทีละคนตามลําดับ  

/นางโนรฮาวา  บิลฮีม… 
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นางโนรฮาวา  บิลฮีม  เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ     

หน.ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข      ทุกท่าน ดิฉัน  นางโนรฮาวา  บิลฮีม  หัวหนา้ฝาุยส่งเสริมสาธารณสุข  สังกัด    

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่ะ 
 

นางอสมิา  กวีเขตต์  เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       ดิฉัน  นางอสิมา  กวีเขตต ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง ค่ะ 
 

นายฟาเดล  เจ๊ะแว เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ   กระผม  นายฟาเดล  เจ๊ะแว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สังกัด    

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
  

นายมุกตาร์   มายิ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองการศึกษา นายซุลกีฟลี  ดอืราแม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ติดภารกิจส่วนตัว 

    ในการรับปริญญา ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านช่วยดูแลด้วยครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -ตามเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจําปี  2565  เมื่อวันที่  12   

เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  

ข้อ  33  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง 

หรอืไม่ หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ครั้งที่ผ่านมาหรอืไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76 ก่อน  ถ้าไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรอืไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 
 

/รับรองรายงาน... 
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รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสภา

สามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจําปี  2565  เมื่อที่  12  เดือน  กันยายน 

พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมอื ไม่ม ีถือว่าให้การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เสร็จแล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณา  ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

     เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ......  

ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  นิติการ สํานักปลัด  (เอกสาร

ญัตติท่ี  5.1 ) (ผู้เสนอญัตติ นายเสร ี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร ี
 

- เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

     (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย 

(1) นายกเทศมนตรี 

(2)  สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

(3)  ราษฎรผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการ 

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

/ในกรณีที่สมาชิก… 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมี

สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้

ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี 

ก่อนอื่ นนะครับ  ขอสอบถามความคิด เห็นของท่ านสมา ชิก          

สภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ...... ทีละวาระ หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คือ 

วาระที่  1  รับหลักการ 

วาระที่  2  แปรญัตติ 

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 ญัตตริ่างขอ้บัญญัติที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

ในขั้นตอนขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ......  ทีละวาระหรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด เหมือน

พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ ขอเชญิครับ 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอเสนอให้ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายมะสดี   หะยียะปาร์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

5. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื  ไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ   ให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก สามวาระรวดเดียว  

ตามที่นายแวฮาซัน  แวหะยี  เสนอ     โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว    จ านวน     17   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว  จ านวน     -   เสียง 

    -งดออกเสียง          จ านวน      1    เสียง 
 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมี  มติเห็นชอบให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติ 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรอืทาง

สาธารณะ พ.ศ. ......   สามวาระรวดเดียว  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ และเหตุผล ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการ 

จําหน่ายสินค้าในที่ หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...... เชญิครับ  ผูแ้ถลงหลักการ

และเหตุผลตอ้งเป็นผู้บริหารฯ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ ผู้บริหารฯ แถลงหลักการและเหตุผล 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์      เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอแถลง 

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                  หลักการ 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย  เรื่อง  การ

จําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. 2557 

                                เหตุผล 

โดยเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้า

ในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557  ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขในการควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   เทศบาล

เมืองสะเตงนอก ได้ประกาศใชม้าเป็นระยะเวลานานพอสมควร  สืบเนื่องจาก 

/ปัจจุบันในเขตเทศบาล... 
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ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญและ

พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ ์ 

วิธีการ  และเงื่อนไขในการควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ขึน้มาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้จะอภปิราย   โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ครับ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมการจําหนา่ยสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ......โปรด

ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ วาระที่ 1  รับหลักการร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง   การควบคุมการจําหน่ายสินค้า

ในที่ หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ......โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 1  รับหลักการ จ านวน     17     เสียง 

-ไม่เห็นชอบรับหลักการ   จ านวน       -     เสียง 

-งดออกเสียง       จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ วาระที่  1  รับหลักการ          

ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการจําหน่าย

สินค้าในที่ หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...... 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไป วาระที่ 2  แปรญัตติ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไป วาระที่   2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 

เลขานุการสภาฯ   การพิจารณาวาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ 

เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติอยาก

ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศ

บัญญัติฯ ทั้งฉบับ ตามเอกสารญัตติที่  5.1 เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 แปรญัตติ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไข สามารถแก้ไขได้ครับ 

 

 

/-ร่าง-… 
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-ร่าง- 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองะเตงนอก 

เรื่อง  การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  พ.ศ. ...................  

 ----------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วย เรื่อง การจําหน่าย

สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. 2557  
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล            

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43  มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 58 มาตรา 63 และ

มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  จึงตราเทศบัญญัติ             

ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการ

จําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...................” 

          ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย

เปิดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอกแล้วเจ็ดวัน 

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2557 

          บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว    

ในเทศบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาหาร” หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคําจุนชีวติ  ได้แก่   

                     (1) วัตถุทุกชนิด ที่คนกิน  ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่

รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท  หรอืยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ แล้วแต่กรณี 

                     (2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  ส ี และเครื่องปรุงแตง่กลิ่นรส 

        “ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชนห์รอืใช้สัญจรได้     

 

/“สินค้า” หมายความว่า... 
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“สินค้า” หมายความว่า  อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใชอ่าหาร 

          “การจ าหน่ายสินค้า”  หมายความว่า  การขาย  การให้บริการ  การปรุงอาหาร  รวมทั้ง

การใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตเทศบาล

เมืองสะเตงนอก 

           “ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า  ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ  ผู้ปรุงอาหาร  รวมทั้งผู้ช่วย      

ผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 

             “ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม         

ปรุงประกอบ  จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  ได้แก่  ผู้เตรียม  ผู้ปรุง         

ผูป้ระกอบ  ผูเ้สิร์ฟ  ผูจ้ําหนา่ยอาหาร  ผู้ลา้งและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

        “พื้นที่ผ่อนผัน”  หมายความว่า  ที่สาธารณะที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกประกาศอนุญาตให้

จําหน่ายสินค้า  และให้รวมถึงสถานที่อื่นใดที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายและหรือเป็นพื้นที่ผ่อนผันตามความในมาตรา 20 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 

        “แผงลอยจ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แคร ่ แท่น  โต๊ะ  แผง  รถเข็น  หรือพาหนะอื่น

ใด  ที่ขายอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําแข็ง  โดยตั้งประจําที่   

           “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจําหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่

หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรอืทางน้ํา 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตใหจ้ําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะซึ่งเป็น 

พืน้ที่ผอ่นผัน 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 

       “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีสะเตงนอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

                                ------------------ 

ข้อ  6  ผู้จําหน่ายและผูช่้วยจําหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะต้องดําเนินการใหเ้ป็นไป 

/ตาม หลักเกณฑ์... 



                                             -11- 
 

ตามหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก 

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 7  หา้มผู้จําหนา่ย และผูช่้วยจําหนา่ย ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า ตนเป็น 

โรคติดต่อ ที่ระบุไว้หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้ง

ความเป็นหนังสอืแจง้ว่าตนเป็นพาหะของโรคติดตอ่ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  

(1)  วัณโรค  

(2)  อหวิาตกโรค  

(3)  ไข้ไทฟอยด์  

(4)  โรคบิด  

(5)  ไข้สุกใส  

(6)  โรคคางทูม  

  (7)  โรคเรือ้น  

(8)  โรคผวิหนังที่น่ารังเกียจ  

(9)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส  

(10)  โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกําหนด 

หมวด 2 

คณะกรรมการ 

ส่วนที่ 1  

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน  

------------------------ 

ข้อ  8  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน” ประกอบด้วย  

 (1) นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  เป็นประธานกรรมการ  

 (2) สภาชิสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  

                  (3) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  

 (4) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม 

ธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่าง ๆ และเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวน    

ไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3)  เป็นกรรมการ  

 ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกแต่งตั้ง 

เป็นเลขานุการ  

 

/การดําเนินการของคณะกรรมการ… 
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การดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณะ    

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อ 9  กรรมการตามข้อ 8 (1) และ (4) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้  

 เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายในหกสิบวัน            

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อ

ดําเนนิงานต่อไป  จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 ข้อ 10 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ 8 (2) และ (4) พ้นจากตําแหน่ง

เมื่อ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 ในกรณี ที่กรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการ

ที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างลงให้ผู้

ได้รับแตง่ตัง้นัน้  ดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการที่ได้แตง่ตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการ

แตง่ตัง้แทนตําแหน่งที่วา่ง หากวาระที่เหลอือยู่ไม่ถึงเก้าสบิวันจะไม่แตง่ตัง้กรรมการแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มอียู่จนกว่าจะมีการแตง่ตั้งกรรมการตามวรรคสอง 

 ข้อ 11  คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน มีหน้าที่ให้คําแนะนําเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ

กําหนดพื้นที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1) กําหนดพื้นที่ที่มีการจําหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่ผ่อนผัน หรืออาจกําหนดพื้นที่ผ่อนผันเพิ่มขึ้น

ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใชท้ี่สาธารณะในการสัญจรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําความสะอาด 

 (2) กําหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี  รวมทั้งกําหนดวันเวลาที่ผ่อนผันให้

ชัดเจน  โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราวรวมทั้งจัดทําแผนผังแสดงอาณาเขต

พืน้ที่ผอ่นผัน  และระบุวันเวลาในแผนผังดว้ย 

 (3) กําหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดพืน้ที่ผอ่นผัน ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 12  การประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

/ส่วนที่ 2… 
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ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

------------------------- 

 ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า 

ประกอบด้วย 

 (1) นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก เป็นประธานกรรมการ 

 (2) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 

 (3) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมาย            

ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

 (4) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผูแ้ทนประชาชนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ผ่อนผันและ

ผูแ้ทนผูจ้ําหนา่ยสินค้าและเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนไม่นอ้ยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3) เป็นกรรมการ 

 ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกแต่งตั้ง

เป็นเลขานุการ 

 ข้อ 14  ให้นําความในข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้บังคับกับกรรมการ ตามข้อ 13 (2) และ (4)  

โดยอนุโลม 

 ข้อ 15  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมืองและกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข  คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก   

ผู้จําหน่ายสินค้า มีหน้าที่ให้คําแนะนําเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือก      

ผูจ้ําหนา่ยสินค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) กําหนดวิธีการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 

     (ก) กําหนดเขตพื้นที่ผ่อนผัน โดยจัดให้มีรูปผังบริเวณพื้นที่ผ่อนผันให้ ชัดเจน และ           

ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     (ข) กําหนดความกว้าง ความยาวของช่องทางคนเดินและยานพาหนะเพื่อความสะดวกและ

ไม่กระทบต่อสทิธิการใชท้ี่สาธารณะของประชาชน 

      (ค) กําหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพื้นที่จําหน่ายสินค้าแต่ละรายรวมทั้ง

ช่องทางคนเดินให้ชัดเจน 

 (2) กําหนดข้อห้ามผู้จําหนา่ยสินค้า ดังตอ่ไปนี้ 

      (ก) วางสนิค้าอุปกรณ์เครื่องมือหรอืสิ่งของนอกเขตพื้นที่ที่วางจําหน่ายสินค้าของตน 

     (ข) กระทําการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 

      (ค) กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ เช่น การตอกตะปู

หรอืตัดต้นไม ้

/(ง) ก่อสร้าง... 
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      (ง) ก่อสร้าง ตั้งแผง หรอืจัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจําหนา่ยสินค้าในลักษณะถาวร 

 (3) กําหนดขอ้พึงปฏิบัติของผูจ้ําหนา่ยสินค้า  ดังตอ่ไปนี้ 

      (ก) ตอ้งรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ 

     (ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนเพื่อผู้บริโภค 

      (ค) เมื่อเลิกจําหน่ายสินค้าหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจําหน่ายสินค้าในแต่ละวันผู้จําหน่าย

สินค้าต้องจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ  และนําออกนอกเขตพื้นที่ผ่อนผัน 

 (4) กําหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจําหน่ายสินค้าของผู้จําหน่ายสินค้าที่ 

ฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการ

จําหนา่ยสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546    

 (5) กําหนดวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของ        

ผูจ้ําหนา่ยสินค้า การจําหนา่ยสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจทําโดยการ

จับฉลากการประกาศรายชื่อ การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผูจ้ําหน่ายสินค้า 

 (6) กําหนดวิธีการดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 16 ให้นําความในข้อ  12 มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่าย

สินค้าและคัดเลือกผูจ้ําหนา่ยสินค้า  โดยอนุโลม 

หมวด 3 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

-------------------------- 

 ข้อ 17  การจําหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จําหน่ายและ

ผูช่้วยจําหนา่ยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 

(2) จัดวางสิ่งของ  อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใดๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่   

ยื่นล้ําบริเวณที่กําหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมทั้งตัวผู้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ําลง

มาในผิวจราจร 

(3) แผงสําหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  รถเข็น  ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  มีขนาด

และความสูงจากพืน้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

          (4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทําการค้าและหลังจาก

เลิกทําการค้าแล้ว 

          (5) จัดใหม้ีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน

ท่อหรอืทางระบายน้ํา  หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

         (6) ห้ามจัดวางสนิค้าที่จําหนา่ยในลักษณะใดๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดย

คําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

/(7) ห้ามกระทําการใดๆ… 
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         (7) ห้ามกระทําการใดๆกับต้นไม้เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจําหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว

สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หรืออุปกรณ์ในการจําหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปูผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่ง   

สิ่งใดโดยเด็ดขาด 

         (8) ห้ามใช้เครื่องกําเนิดไฟฟูา เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทําการโดยวิธี     

อื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 

(9) ห้ามนํารถยนต์รถจักรยานยนตห์รอืล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจําหนา่ยสินค้า 

         (10) หยุดประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

         (11) หลังจากเลิกทําการจําหนา่ยสินค้า ตอ้งเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจําหนา่ยสินค้าออกจาก

บริเวณที่อนุญาตให้แลว้เสร็จโดยไม่ชักช้า 

        (12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจา้พนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บังคับและคําสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ 18 การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ        

ผูจ้ําหนา่ยและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามข้อ 17 

          (2) อาหารสดที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายต้องเป็นอาหาร    

ที่สด ที่มคีุณภาพดีสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมกีารเก็บรักษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม 

          (3) อาหารแห้งที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายต้องสะอาด

ปลอดภัย ไม่มกีารปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

          (4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใช้ใน

กระบวนการประกอบหรอืปรุงอาหารต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

          (5) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้สําหรับการ

ประกอบอาหาร ดว้ยอุปกรณ์ที่สามารถปูองกันฝุุนละออง แมลงวัน สัตว์และสิ่งซึ่งเป็นพาหะนําโรครวมทั้งดูแล

รักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ และจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ 

(6) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และวางแผงจําหนา่ยอาหารต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

          (7) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย

อาหารโดยบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดและปูองกันการปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย                   

60 เซนติเมตร 

(8)  น้ํ าดื่ มหรือ เครื่ อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุที่ ปิ ดสนิทต้องวางสู งจากพื้นอย่ างน้อย                     

15  เซนติเมตร  และต้องทําความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาจําหน่าย 

          (9) น้ําแข็งสําหรับบริโภคตอ้งสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยอาหารมกีารเก็บ 
 

/ในภาชนะที่สะอาดสภาพดี... 
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ในภาชนะที่สะอาดสภาพดีมีฝาปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  15  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่าง

น้อย  60  เซนติเมตร  และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนรวมทั้งต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของ

อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

(10) ใชอุ้ปกรณ์ที่สะอาดมีดา้มสําหรับคีบหรอืตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

(11) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และสวมผ้ากัน

เปื้อนที่สะอาดสวมรองเท้าหุม้ส้นมีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหารในขณะเตรียมทําประกอบปรุง

หรอืจําหนา่ยอาหาร 

          (12) ต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียมทําประกอบปรุงจําหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูก

สุขลักษณะต้องตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ

หรอืนิว้มอืต้องปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 

          (13) ไม่สูบบุหรี่ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียมทําประกอบปรุงจําหน่ายหรือเสิร์ฟ

อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหารและไม่กระทําการใดๆที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให ้      

เกิดโรคได้ 

(14) การจําหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ต้องไม่ถ่ายเท

น้ําที่มเีศษอาหารหรอืไขมันลงพืน้หรอืลงสู่ท่อหรอืทางระบายน้ําสาธารณะ 

          (15) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้

สะอาดและใช้การได้ดอียู่เสมอ 

           (16) ใช้น้ําสะอาดในการทําประกอบปรุงแช่ล้างอาหารเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะอุปกรณ์และ

ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (17) ใชว้ัสดุ  เครื่องมอื  เครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยสําหรับใส่หรอืเตรียม 

ทําประกอบปรุงและจําหนา่ยอาหาร 

          (18) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้

เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิง้ลงในท่อหรอืทางระบายน้ําหรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

(19) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการ

จําหนา่ยเตรยีมทําประกอบปรุงและเก็บอาหาร 

          (20) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

คําสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคําสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ 19 การจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง  สัตว์ปุา  หรือสัตว์น้ําโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จําหนา่ยและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามข้อ 17 

(2) จัดการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์     

เป็นต้น  แก่สัตว์เลี้ยง  หรอืสัตว์ปุา  ทุกตัวก่อนจําหนา่ยไม่น้อยกว่า 15 วัน 

/(3) ห้ามจําหน่ายสัตว์… 
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(3) ห้ามจําหนา่ยสัตว์ที่ปุวยเป็นโรคติดต่อรา้ยแรง 

                    (4) ใชก้รงหรอืคอกหรอืภาชนะใช้เลีย้งสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์  และสะอาดปลอดภัย 

          (5) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ   ที่ ใ ช้ในการจําหน่ายสัตว์ให้สะอาด             

และใช้การได้ดอียู่เสมอ 

          (6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้

ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิง้ลงในท่อหรอืทางระบายน้ํา หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

          (7) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ เนื่องจากการ

จําหนา่ย  การกักขัง  และการรักษาความสะอาด 

          (8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจา้พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของเทศบาลสะเตงนอก 

 ข้อ 20 การจําหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้อง

ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

(1) จําหนา่ยในบริเวณที่อนุญาตให้จําหนา่ยได้ 

(2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

(3) มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งลงในท่อหรอืทางระบายน้ํา หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใชเ้ครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ

เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 

(5) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต ์ หรอืล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า 

(6) หยุดประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ทางด้านสุ ขลักษณะ การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชน์หรอืประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจา้พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ 21 การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จําหน่ายและผู้ช่วย

จําหนา่ยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามข้อ 20 

  (2) อาหารสดที่นํามาจําหนา่ยหรือนํามาประกอบปรุงอาหารเพื่อจําหนา่ยต้องเป็นอาหารที่สด 

ที่มคีุณภาพดีสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งมกีารเก็บรักษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม 

  (3) อาหารแห้งที่ทํามาจําหน่ายหรือนํามาประกอบปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายต้องสะอาด

ปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

  (4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารต้องปลอดภัยได้

มาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร 

/(5) ให้ปกปิดอาหาร… 
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  (5) ให้ปกปิดอาหารเครื่องปรุงอาหารภาชนะใส่อาหารเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการประกอบ

อาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถปูองกันฝุุนละออง  แมลงวัน  สัตว์  และสิ่งซึ่งเป็นพาหะนําโรครวมทั้งดูแลรักษา

ให้สะอาดและใช้การได้ดอียู่เสมอและจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ 

  (6) ใชว้ัสดุภาชนะหบีหอ่ที่สะอาดปลอดภัยสําหรับใส่อาหาร 

  (7) ที่เตรียมทําประกอบปรุงและจําหนา่ยอาหารต้องสูงอย่างน้อย  60  เซนติเมตร 

  (8) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย

อาหารโดยบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดและปูองกันการปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย                   

60 เซนติเมตร 

  (9 )  น้ํ าดื่ มหรือ เครื่ องดื่ ม ในภาชนะบรรจุที่ ปิ ดสนิทต้องวางสู งจาก พื้นอย่ างน้อย                   

15 เซนติเมตร และต้องทําความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหส้ะอาดก่อนนํามาจําหน่าย 

  (10) น้ําแข็งสําหรับบริโภคต้องสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหารมีการ

เก็บในภาชนะที่สะอาดสภาพดีมีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  15  เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น

อย่างน้อย  60  เซนติเมตร  และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน  รวมทั้งต้องไม่นําอาหารหรือ

สิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

  (11) ใชอุ้ปกรณ์ที่สะอาดมีดา้มสําหรับคีบหรอืตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

  (12) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และสวม         

ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดสวมรองเท้าหุ้มส้นมีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหารในขณะเตรียมทํา             

ประกอบปรุง  หรอืจําหนา่ยอาหาร 

  (13) ต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียมทําประกอบปรุงจําหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูก

สุขลักษณะ ต้องตัดเล็บมอืให้สั้น ถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวกหรอืระคายเคืองผิวหนังบริเวณ 

มอืหรอืนิว้มอืต้องปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 

  (14) ไม่สูบบุหรี่ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียมทําประกอบปรุงจําหน่ายหรือเสิร์ฟ

อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหารและไม่กระทําการใดๆที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ                

ก่อใหเ้กิดโรคได้ 

  (15) การจําหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ต้องไม่ถ่ายเท

น้ําที่มเีศษอาหารหรอืไขมันลงพืน้หรอืลงสู่ท่อหรอืทางระบายน้ําสาธารณะ 

  (16) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้

สะอาดและใช้การได้ดเีสมอ 

  (17) ใช้น้ําสะอาดในการทําประกอบปรุงแช่ล้างอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์

ต่างๆ  และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

  (18) ใช้วัสดุภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยสําหรับใส่หรือเตรียมทําประกอบปรุงและ

จําหนา่ยอาหาร 

/(19) จัดใหม้ีที่รองรับมูลฝอย… 
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  (19) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้

เพียงพอและไม่ถ่ายเททิง้ลงในท่อหรอืทางระบายน้ําหรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

  (20) จัดให้มกีารปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ เนื่องจากการ

จําหนา่ยเตรยีมทํา ประกอบปรุงและเก็บอาหาร 

  (21) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

คําสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ 22 การจําหนา่ยสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงสัตว์ปุาหรือสัตว์น้ํา  โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า

ผูจ้ําหนา่ยและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามข้อ 20 

  (2) จัดการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์    

เป็นต้น  แก่สัตว์เลี้ยง  หรอืสัตว์ปุาทุกตัวก่อนจําหนา่ยไม่น้อยกว่า  15  วัน 

  (3) ห้ามจําหนา่ยสัตว์ที่ปุวยเป็นโรคติดต่อรา้ยแรง 

  (4) ใชก้รงหรอืคอกหรอืภาชนะใช้เลีย้งสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย 

  (5) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจําหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การ

ได้ดอียู่เสมอ 

  (6) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจากการ

จําหนา่ยการกักขังและการรักษาความสะอาด 

  (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ เจ้าพนักงานสาธารณสุข          

และคําสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บังคับ  และคําสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

หมวด 4 

ใบอนุญาต 

------------------------ 

 ข้อ 23  หา้มมใิห้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสนิค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรอืเร่ขายสินค้าเว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 24  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จําหน่ายสินค้า 

       ข้อ  25  การดําเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบพิมพ์

ตา่งๆ ตามที่กําหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

(1)  คําขอรับใบอนุญาตจําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ. 1 

          (2) ใบอนุญาตจําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที

ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ. 2 

/(3) ใบอนุญาตจําหนา่ยสินค้า… 
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  (3) ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ใช้

แบบ  สณ. 3 

          (4) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ     

จัดวางสนิค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ให้ใชแ้บบ  สณ. 4 

          (5) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการ     

เร่ขายสินค้า ให้ใชแ้บบ  สณ. 5 

(6) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  ให้ใชแ้บบ  สณ. 6 

(7) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใชแ้บบ  สณ. 7 

 ข้อ 26  ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่ผ่อนผันโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานตามแบบที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด  และรูปถ่ายหน้าตรง

ครึ่งตัวขนาด  1x1  นิว้ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา  ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายคนละ  3  รูป        

เพื่อติดไว้ในทะเบียน  1  รูป  ในใบอนุญาต  1  รูป  และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  1  รูป 

 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้วเห็น

ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตพร้อมบัตร

ประจําตัวผูร้ับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหนา่ย ตามแบบที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด 

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า

ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจําหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่

หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใด ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตดว้ยก็ได้ 

 ข้อ 27  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย      

เทศบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับ

ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสทิธิ์ 

 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใ ช้ได้ เพียงในเขตอํานาจของ       

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

   ข้อ 28  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้า  ให้ยื่นคําขอต่อ       

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อม

ชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ใบอนุญาต 

 ข้อ 29  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า  หรือลักษณะวิธีการ

จําหน่ายหรือสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจําหน่ายให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด  พร้อมกับหลักฐานต่างๆ  ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนดให้ใชใ้บอนุญาตที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

 ข้อ 30  เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรอืคําขอตอ่อายุใบอนุญาตใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 

/ความถูกต้องและความสมบูรณ์... 
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ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม

หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ

ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจง้ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขใหถู้กต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณี

จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ใหส้่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์

ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแตว่ันได้รับคําขอ 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล    

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่

กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่มเีหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต 

ได้ภายในกําหนดตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี

หนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้แลว้นั้นแล้วแตก่รณี 

 ข้อ 31  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด

สาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่แล้วแต่กรณี

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง      

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรอืชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแตก่รณี  พรอ้มหลักฐานดังตอ่ไปนี้ 

          (1) ในกรณีสูญหายหรือถูกทําลายให้ผู้ยื่นคําขอนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน

เจ้าหนา้ที่แหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นมาประกอบด้วย 

(2) ในกรณีชํารุดในข้อสาระสําคัญให้ผู้ยื่นคําขอนําใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัว

เดิมมาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบด้วย 

(3) รูปถ่ายของผูไ้ด้รับใบอนุญาตหรอืผูช่้วยจําหน่ายขนาด  1x1  นิว้  จํานวนคนละ  3  รูป 

ข้อ 32 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นดําเนนิการตามหลักเกณฑว์ิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

                     (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนดโดย

ประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย  และให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ       

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

 (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

           (3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทน 

           (๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัวหายให้ออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ตามแบบที่

เทศบาลเมอืงสะเตงนอกกําหนด โดยประทับตราสีแดง ความวา่ “ใบแทน” กํากับไว้ดว้ย 

 

/ข้อ 33  ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง… 
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ข้อ 33  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใชไ้ด้เฉพาะผูร้ับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 

 ข้อ 34  ในขณะทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้รับใบอนุญาต

ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และทําการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้า      

และลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้กําหนดไว้ในใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วย

จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่

จําหนา่ยสินค้า 

ข้อ 35  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติ 

นี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้รับใบอนุญาตตามเทศ

บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้า

วัน 

 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอกีเจา้พนักงานท้องถิ่นจะออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนัน้ก็ได้ 

 ข้อ 36 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ับใบอนุญาต 

 (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึน้ไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอกี 

          (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

          (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

นั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ข้อ 37  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักการงานของ

ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น  ได้ทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง

แล้วแตก่รณี 

 ข้อ 38  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอกีไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

/หมวด 5… 
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หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

                                                 ---------------------     

 ข้อ 39  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  สําหรับกรณีที่เป็นการ

ขอต่ออายุใบอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นคําขอต่อใบอนุญาต  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน

เวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ไ ด้รับ

ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม      

และค่าปรับจนครบจํานวน 

 ข้อ 40 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง      

สะเตงนอก 

                     หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 --------------------- 

 ข้อ 41 ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตาม        

ที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

บทเฉพาะกาล 

---------------------     

 ข้อ 43  บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจําหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุ และ        

ผูไ้ด้รับอนุญาตอาจยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตได้  เว้นแต่เจา้พนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

 ข้อ 44 คําขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจําหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตาม

เทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม  และถ้าคําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่าง ไปจากคําขออนุญาตตามเทศ

บัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสั่งใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ได้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่         เดือน           พ.ศ.  2565 

 

      (นายเสรี  เรอืงกาญจน์) 

    ……………………………………………….       นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 (.....................................................)                                                        /บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม... 

เห็นชอบ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ......... 

ล าดับ 

ที่ 

ประเภทการค้า อัตราค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท / ปี) 

หมายเหตุ 

1 การจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่

ใดเป็นปกติ(แผงลอย) 

200-.  

2 การจําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 

 

50-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบ สณ. 1... 
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เลขที่รับ............/.............                                   ค าขอรับ                                      เลขที่...................... 
 

ใบอนุญาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 เขียนที.่................................................ 

       วันที่..............เดอืน.............................พ.ศ......................... 

  ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ........................ 

อยู่บา้นเลขที่....................  หมู่ที่..............  ตรอก/ซอย.....................................  ถนน................................................   

ตําบล/แขวง........................................    อาํเภอ/เขต....................................    จังหวดั.............................................  

โทรศัพท์......................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนญุาตจาํหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ  โดยลักษณะวธิีการเรข่าย การจัด

วางสนิคา้ในทีห่นึ่งทีใ่ดเปน็ปกติต่อนายกเทศมนตรเีมอืงสะเตงนอก โดยใช้สถานที่เพื่อจาํหน่าย………………………………….. 

.......................................มีพื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร  เร่ขายสินคา้โดย……..………….……………… 

....................................................... ตั้งอยู่ ณ  สถานที่.........................................  ตรอก/ซอย………………………  

ตําบลสะเตงนอก   อําเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา   โทรศัพท์.............................................. 

พรอ้มคําขอนีข้้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คอื 

 1. แสดงบตัรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ ของผู้รับใบอนุญาต 

 2. แสดงทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต 

 3. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ชว่ยจําหน่าย 

 4. รูปถ่าย หนา้ตรงคร่ึงตัว ไมส่วมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา ขนาด 1 X 1 นิว้ ของผู้รับใบอนุญาต 

และผู้ชว่ยจําหน่าย 

 5. ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

แผนที่ตั้งสถานที่จ าหนา่ยสนิค้าพอสงัเขป 

 ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบคําขอนีเ้ป็นความจรงิทุกประการ 
      

      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

          (….......................................................) 

หมายเหต ุ

1. คา่ธรรมเนียม.....................บาท ออกใบอนุญาต เล่มที่.............เลขที่........ลงวันที.่................................. ....  

2. คา่ธรรมเนียมเก็บขนมลูฝอย..................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลม่ที่............ เลขที.่..........ลงวันที่................  

3. คา่ตรวจสุขภาพ...................บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............... เลขที.่............ลงวันที่........................ ....  
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับเงิน 

(….......................................................) 

/แบบ สณ. 2…  
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แบบ สณ. 2  

  

 

ใบอนุญาต  

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

(โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเปน็ปกติ) 
 

เล่มที่………….….เลขที…่….……….ปี.......………  

อนุญาตให้………………………................................................................................... .......................อายุ…..…................ปี 

สัญชาติ…………...……… อยู่บา้นเลขที่......................หมู่ที่…...........……………….ตรอก/ซอย...............................................

ถนน……………….…….…...……......... ตําบล/แขวง………........….……….…….อําเภอ/เขต……….....................................……..…….

จังหวัด…..…...................................……………โทรศัพท์…………...............................................................................  

  ข้อ 1 จําหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น               

ปกติ   เพื่อจําหน่าย………………....................................................................................................................... ............ 

มีพื้นที่ประกอบการ….......................... .ตารางเมตร  คา่ธรรมเนียม….........……..บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่………………. 

เลขที…่….......  ลงวันที่……….……..เดอืน……….........…........พ.ศ………….... ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ............................................ 

ตรอก/ซอย .......................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................  จังหวัด .............................  

  ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

  (1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่  หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ................  และเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด  

  (2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่เกี่ยวข้อง   

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ห้ใชไ้ด้จนถงึวันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ........................  

   ออกให ้ณ วนัที่…….........….เดอืน……………........………พ.ศ……....................……  

 

ลงชื่อ ....................................................                          ลงชื่อ ......................................................... 

        (..................................................)                       (.........................................................)         

                       ผู้รับเงนิ           นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 

            เจา้พนักงานทอ้งถิ่น  

 

ค าเตือน  1) ต้องแสดงใบอนญุาตนีไ้ว้ในที่เปดิเผย เห็นได้งา่ย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  

   2) ตอ้งตอ่อายุใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ มิฉะนัน้ ต้องชําระคา่ปรับเพิ่มขึน้รอ้ยละยีส่ิบ 

/แบบ สณ.3… 
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แบบ สณ. 3 

 

 
  

ใบอนุญาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

(โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า)  

เล่มที่………….….เลขที…่….……......….ป.ี......….....……  

อนุญาตให้………………………..................................................................................................อายุ…..…........................ปี 

สัญชาติ………..…..……… อยู่บา้นเลขที่.....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย............................................

ถนน…………………..........……………... ตําบล/แขวง………...….……......….…….อําเภอ/เขต…...............……..……..................…….

จังหวัด…..…..…......................…………โทรศัพท์………….................................  

 ข้อ 1 จําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะโดยลักษณะวิธกีารเร่ขายสินคา้                               

เพื่อจําหนา่ย……………….................................................................................... ...........................................................

มีพื้นที่ประกอบการ…….......…..…..……..ตารางเมตร คา่ธรรมเนียม….……...………..บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่……....………. 

เลขที…่….......……ลงวันที่……………..เดือน………….…........พ.ศ……....…. ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ................................................

ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล......................... อาํเภอ ............................. จังหวัด .............................. 

  ข้อ 2 ผู้รับใบอนญุาตต้องปฏบิัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

  (1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ.................  และเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกําหนด  

  (2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่เกี่ยวข้อง   

ใบอนุญาตฉบับนีใ้ห้ใชไ้ด้จนถงึวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. .............................  

   ออกให ้ณ วนัที่………......เดอืน……………....………พ.ศ……….......................… 

 

   ลงชื่อ ........................................................  

         (.........................................................)  

             นายกเทศมนตรเีมอืงสะเตงนอก  

 

ค าเตือน  1) ตอ้งแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  

 2) ตอ้งตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ 

 

/แบบ สณ. 4 …  



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     ลายมือช่ือ  

     หมู่โลหิต........ 
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ขนาดบัตร กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร 
 

 (ด้านหน้า)       (ด้านหลัง)  
 

                                     แบบ  สณ.4                                                             แบบ สณ.4                     

 
บัตรสุขลักษณะประจําตัว                                                                      ชื่อ................................... 

ผู้จําหนา่ยสนิค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                                     สกุล................................ 

โดยวิธีการวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ                       .................................. 

                                                                                ลายมือช่ือ  

                                                                                 หมู่โลหติ........ 
 

บัตรเลขท่ี................./...................                                                                  ผู้รับใบอนุญาต         

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  จังหวัดยะลา                                                            ผู้จําหนา่ย 

วันออกบัตร.............../................./.............      

บัตรหมดอายุ................/................./........                       ลงชื่อ...............................................ผู้ออกบัตร 

                                                 (นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก) 

             

-----------------------------------------------------------------------------------------
   

แบบ สณ. 5 

ขนาดบัตร กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร 

 

 (ด้านหน้า)       (ด้านหลัง)  
 

                                 แบบ  สณ.5                                                             แบบ สณ.5                     
 

บัตรสุขลักษณะประจําตัว                                                                         ชื่อ................................ 

ผู้จําหนา่ยสนิค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                                        สกุล............................. 

โดยวิธีการเร่ขาย                                                        . 

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

 

บัตรเลขท่ี................./....................                                                               ผู้รับใบอนุญาต         

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  จังหวัดยะลา                                                          ผู้จําหนา่ย 

วันออกบัตร.............../................./.............         

บัตรหมดอายุ................/................./........                         ลงช่ือ............................................ผู้ออกบัตร 

                                                 (นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก) 

             

                /แบบ สณ. 6... 

รูปถ่าย 

1x1 นิ้ว 

 

 

รูปถ่าย 

 1x1 นิ้ว 
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เลขที่รับ............/................                     ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต      เลขที่...................

                            ใบอนญุาตจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ       

เขียนที่...........................................

วันที่.............เดือน...................พ.ศ.............  

          ข้าพเจา้....................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ................... อยู่

บา้นเลขที่................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................ถนน........................ ตําบล/แขวง.........................จังหวดั

....................................โทรศพัท์..............................................  

ขอยื่นคําขอต่อนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต          

จําหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ ( การเร่ขายสินคา้/การวางสินคา้ฯ ) บัตรสุขลักษณะประจําตัว              

ผู้จําหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ (การวางสินคา้ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ/การเร่ขาย )  

โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า................................................................................................ ............

พื้นที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร มีผู้ช่วยจําหน่ายจํานวน............ ................คน      

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..............หมู่ที่...........ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.....................      

จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................. ...........พร้อมคําขอนี้   

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

ใบอนุญาตเดมิ ( แบบ สณ. 2, สณ. 3 )  

บัตรสุขลักษณะประจาํตัวเดมิ ( แบบ สณ. 4, สณ. 5 )         

คา่ธรรมเนียม.....................บาท (.................................................................................... ............. ) 
 

ขอรับรองว่า ขอ้ความทีใ่ห้ไวใ้นคําขอนีเ้ป็นจริงทุกประการ  
 

       (ลงชื่อ)..................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต  

    (......................................................)  
 

ความเห็นของเจา้หน้าที่ ...................................................................................................... ...  
 

         (ลงชื่อ).....................................................เจา้หน้าที่ 

         (.................................................) 

ค าสั่งนายกเทศมนตรเีมือสะเตงนอก  

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง .............................................................................................…………………………………… 
 

                                   (ลงชื่อ).................................................. 

                                        นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 

                                              เจา้พนักงานท้องถิ่น  

/แบบ สณ.7… 
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แบบ สณ.7 
 

ค าขออนุญาตต่างๆ  

เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  
 

เลขที่รับ…………......../……………......           เลขที…่…….............….. 

       เขียนที…่……….........……………….…....……............   

  วันที…่....……...…เดือน………..…………….......พ.ศ………..............  

  ข้าพเจ้า………………………………………........….อายุ…………........ปีสัญชาติ……......................……    

อยู่บ้านเลขที่………….หมู่ที่…........ ตรอก/ซอย……………………ถนน……………....…..ตําบล/แขวง…..……………………

อําเภอ/ซอย…….................………จังหวัด...............…โทรศัพท์………………………......................... โดยใช้สถานที่  

เพื่อจําหน่าย……………………..……...........มีพื้นที่ประกอบการ……………....................…ตารางเมตร เร่ขายสินค้า

โดย……………………………….………....................……………ตั้งอยู่  ณ สถานที่……………………………………….………….…

ตรอก/ซอย……………………………….ตําบล………………..…............…..อําเภอ.................... จังหวัด........................... 

โทรศัพท์……………………...........… ขอยื่นคําขอต่อนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………...............................................................…………… 

…………………………………………………………………………....................................................……………………………..…………… 

…………………………………………………………………....................................................…………………………………..……………… 

……………………………………………………................................................................……………………………………..……………  

  ขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)………………….......................……….ผูย้ื่นคําขอ  

              (….....…………..............………..) 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ วาระที่  2  แปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในรายละเอียดของรา่งเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับแล้ว ท่านใดมีข้อแปรญัตติ  เชิญ  

นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯทุกท่าน กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 

     ขอเสนอแนะ  ในหมวดที่ 6  บทลงโทษ  ขอให้กําหนดบทลงโทษให้ชัดเจน  
  

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม วาระที่  2  แปรญัตติ  องค์ประชุมครบ สมาชิกสภา

เลขานุการสภาฯ      เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ยังคงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาลเมอืง     

สะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ......ทั้งฉบับ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่  2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ 

จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -  เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก เรื่อง  การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่  หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ......  เทศรา่งเดิม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไปพิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  เชิญ เลขานุการ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ พิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ จะไม่มีการอภิปราย 

เลขานุการสภาฯ      องค์ประชุมครบ จะถามมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ 

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง  การควบคุมการ

จําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...... โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...... 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -   เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง  การควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ...... จะได้นําเสนอผูว้่าฯ พิจารณาต่อไป 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.2  ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... ออกตาม 

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หนว่ยงาน นิตกิารสํานักปลัด (เอกสารญัตติท่ี 5.2) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

- เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

     (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย 

(1) นายกเทศมนตรี 

(2)  สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

(3)  ราษฎรผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการ 

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมี

สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้

ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี 

ก่อนอื่ นนะครับ  ขอสอบถามความคิด เห็นของท่ านสมา ชิก          

สภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........  

ทีละวาระ หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คือ 

วาระที่  1  รับหลักการ 

วาระที่  2  แปรญัตติ 

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 ญัตตริ่างขอ้บัญญัติที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

ในขั้นตอนขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณาร่าง เทศ

บัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

/สุขภาพ พ.ศ. ........ที่ละ... 
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สุขภาพ พ.ศ. ........ ทีละวาระหรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด เหมือนพิจารณา

เทศบัญญัติงบประมาณ ขอเชญิครับ 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอเสนอให้ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายดาฮารี   ดอปอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นางสาวนําทัย  อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายสูเพียน   มายี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

5. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื  ไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ   ให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก สามวาระรวดเดียว  

ตามที่ นายแวฮาซัน  แวหะยี  เสนอ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื 

 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว    จ านวน     17   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว  จ านวน     -   เสียง 

    -งดออกเสียง          จ านวน      1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมี  มติเห็นชอบให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติ

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ........     สามวาระรวดเดียว  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ และเหตุผล ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........   เชญิครับ  ผู้แถลงหลักการและ

เหตุผลต้องเป็นผู้บริหารฯ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ ผู้บริหารฯ แถลงหลักการและเหตุผล 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์      เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอแถลง 

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                  หลักการ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 

               เหตุผล 

    ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2555  ได้ใชบ้ังคับมาเป็นเวลานาน  และไม่ 

 สอดคล้อง เหมาะสม กับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน ประกอบกับ กระทรวง  

สาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560 

ลงวันที่  27 ธันวาคม 2560 โดยปรับปรุงแก้ไขประเภทกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพขึ้นใหม่ และออกกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2560 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีขอ้จะอภปิราย  ขอเรยีนเชญิ  เมื่อไม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ครับ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 1  รับหลักการ จ านวน     17     เสียง 

-ไม่เห็นชอบรับหลักการ   จ านวน       -     เสียง 

-งดออกเสียง       จ านวน       1     เสียง 

 
 

/-เป็นอันว่า… 



-35- 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ วาระที่  1  รับหลักการ          

ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไป วาระที่ 2  แปรญัตติ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ วาระที่  2  แปรญัตติ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การพิจารณา

เลขานุการสภาฯ   วาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 

ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติอยากให้สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ 

ทั้งฉบับ ตามเอกสารญัตติที่  5.2 เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 แปรญัตติ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไข สามารถแก้ไขได้ครับ 
 

-ร่าง- 

เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ...............  

-------------------------   

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย  การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใหส้อดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล            

พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  54  มาตรา 

55 มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และแก้ไข

เพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองสะเตงนอก   โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  และผู้วา่ราชการจังหวัดยะลา  จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........................” 

          ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดย

เปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอกแล้วเจ็ดวัน 

 

/ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัตินี้… 
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 ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 

 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัด หรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใชเ้ทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

          “กิจการค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลติ  หรอืการให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลคา่ 

          “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  หรือกรรมวิธีการผลิต  

หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ  ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

อนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  ทางเสียง  แสง 

ความรอ้น  ความสั่นสะเทือน  รังสี  ฝุนุละออง  เขมา่  เถ้า  เป็นต้น 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.  2535 

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาน

ประกอบกิจการนัน้ 

“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

          “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบ หรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

          “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิง้อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

          “มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“มลพิษทางความร้อน”  หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มผีลกระทบหรอือาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

         “มลพิษทางความสั่นสะเทอืน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 

/“ของเสียอันตราย”… 
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          “ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร  หรือ

สิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรือ

อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย 

          “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งที่สร้าง

ขึน้อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

          “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

          ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้        

และให้มอีํานาจออกระเบียบ  ประกาศ หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

          ข้อ 6  ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง  มลพิษทาง

อากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพษิทางความรอ้น  และมลพิษทางความสั่นสะเทือนตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

ข้อ 7  สถานประกอบกิจการประเภทใดจําเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแล

กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้สถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

หมวด 1 

บททั่วไป 

---------------------------   

ข้อ 8  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังตอ่ไปนี ้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล

เมืองสะเตงนอก 

1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

    (1) การเพาะพันธุ์  เลีย้ง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

              (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ       

ในทางตรง หรอืทางออ้ม หรอืไม่ก็ตาม 

2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   (1)  การฆ่า  หรอืชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหนา่ยอาหาร เร่ขาย หรอืขายในตลาด 

         (2)  การหมัก ฟอก ตาก หรอืสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ 

/(๓)  การสะสมเขา… 
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      (3)  การสะสมเขา  กระดูก  หรอืชิน้ส่วนสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป 

      (4)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรอืไขสัตว์ 

      (5)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขาหนัง    

ขนสัตว์หรือสว่นอื่น ๆ ของสัตว์ดว้ยการตม้ นึ่ง ตาก เผาหรอืกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

      (6)  การผลิต  โม่  ปุน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรอืกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน

หนึ่งสว่นใดของสัตว์หรอืพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือสว่นประกอบของอาหารสัตว์ 

     (7) การผลติ แปรรูป สะสม หรือลา้งครั่ง 

          3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่

ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

                          (1) การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม  

หรอืซอสปรุงรสชนิดตา่ง ๆ 

             (2)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า        

กุ้งเจา่  ปลาสม้  ปลาจ่อม  แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ ์ 

อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

             (3)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  หรือ       

พืชอย่างอื่น 

             (4)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรอืสัตว์โดยการตาก  บด  นึ่ง  ต้มตุ๋น  

เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรอืวิธีอื่นใด 

   (5)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุลูกชิ้น 

   (6)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น 

เกีย้มอี๋ เนือ้สัตว์เทียม หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

   (7)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรอืผลติภัณฑ์อื่นๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (8)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (9)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรอืผลติภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 

                       (10)  การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนย

เทียม และผลติภัณฑ์เนยผสม 

                       (11)  การผลิตไอศกรีม 

                       (12)  การคั่ว  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ 

                       (13)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  ใบชาแหง้  ชาผง  หรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

                       (14)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  น้ําส้มสายชู       

ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 

                       (15)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนา่ยอัตโนมัติ 

/(๑๖)  การผลติ… 
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                        (16)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรอืขนส่งน้ําแข็ง 

                         (17) การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา น้ําจากพืช  ผักผลไม้  

เครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรอืภาชนะอื่นใด 

                         18)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

                        (19)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรอืสารปรุงแต่งอาหาร 

                        (20)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

                        (21)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุแบะแซ 

                        (22)  การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใชเ่ป็นส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเย็น 

                        (23)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 

                        (24)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

           4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด 

                         (1)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรอืบรรจุยา 

                          (2) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง สบู่  ที่

ใช้กับร่างกาย 

                         (3)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจ์ากสําลี 

                         (4)  การผลิตผ้าพันแผล  ผา้ปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

                          (5) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรอืผลติภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 

6. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

                         (1) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 

                         (2) การล้าง อบ รม หรอืสะสมยางดบิ 

                         (3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่นๆ           

ในทํานองเดียวกัน 

                         (4) การสีขา้ว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรอืแบ่งบรรจุขา้วด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

                         (5) การผลติยาสูบ 

                         (6) การขัด  กะเทาะ  หรอืบดเมล็ดพืช 

                         (7) การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรอืวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย 

                         (8) การผลติเส้นใยจากพืช 

                         (9) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ขา้วโพด 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะ      

หรอืแร ่                                                                                                   

  /(2) การถลุง...  
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                        (2)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต        

ใน ข้อ  6 (1) 

                        (3)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ

หรอืไฟฟูา  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

                        (4)  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

                       (5)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน    

ข้อ  6 (1) 

                        (6)   การทําเหมอืงแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรอืล้างแร่ 

7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรอืเคร่ืองกล 

                        (1)  การตอ่  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรอืพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

                        (2)  การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

                        (3)  การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟูา  ระบบปรับ

อากาศ หรอือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

                        (4)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จํ าหน่ า ย  แล ะ ในการประกอบธุ ร กิ จนั้ น   มี ก ารซ่ อม   หรื อปรั บป รุ ง ย านยนต์   เ ค รื่ อ งจั ก ร                                                      

หรอืเครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

                        (5)  การล้าง  ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 

                        (6)  การผลิต  สะสม  จําหนา่ย  ซ่อม  หรอือัดแบตเตอรี่ 

                        (7)  การจําหนา่ย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรอืตั้งศูนย์ถ่วงลอ้ 

                        (8)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรอือัดผา้เบรก  ผา้คลัตช์ 

                        (9)  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ    

ยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกลเก่า 

8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรอืกระดาษ 

                        (1)  การผลิตไม้ขดีไฟ 

                        (2)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอ่ง  ทําคิว้  หรอืตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

                        (3)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

                        (4)  การอบไม้ 

                        (5)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

                        (6)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรอืผลติภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 

                        (7)  การผลิตกระดาษชนดิต่าง ๆ 

/(8)  การเผาถ่าน… 
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                        (8)  การเผาถ่าน  หรอืสะสมถ่าน 

9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

                      (1) การประกอบกิจการสปา เว้นแตเ่ป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  หรอืในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

                     (2)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

                     (3)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

                     (4 )  การประกอบกิจการสถานที่ อาบน้ํ า   อบไอน้ํ า   อบสมุน ไพร  เว้นแต่ เป็ น                      

การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

                    (5)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราว

สําหรับคนเดินทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรอืกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

                    (6)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเ้ชา่  ห้องเชา่  หรอืหอ้งแบ่งเช่าหรอื 

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

                    (7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

                    (8)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรอืตู้เพลง  หรอืการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

                    (9)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9  (1) 

                    (10)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่นๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 

                    (11)  การประกอบกิจการเสรมิสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

                  (12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

                   (13)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 

                  (14)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรอืตู้เกม 

                  (15)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

                  (16)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรอืสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ 

                  (17)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรอืสิ่งแวดล้อม 

                  (18)  การประกอบกิจการสักผวิหนัง  หรอืเจาะส่วนหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

/(19)  การประกอบกิจการ… 
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                  (19)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

                  (20)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

                  (21)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลีย้งหรอืรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

     (22)  การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า  หรือลานจอดรถหัวลาก       

ตู้บรรจุสนิค้า 

10.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 

                  (1)  การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผา้ด้วยเครื่องจักร  หรอืทอผา้ด้วยกี่กระตุก 

                  (2)  การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  นุ่น  หรอืใยสังเคราะห ์

                  (3)  การปั่นฝาูย  นุน่  ใยสังเคราะหด์้วยเครื่องจักร 

                   (4)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรอืสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

                  (5)  การเย็บ  ปักผ้า  หรอืสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

                  (6)  การพิมพผ์า้  และสิ่งทออื่น ๆ 

                  (7)  การซัก  อบ  รีด  หรอือัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร 

                  (8)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรอืวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

                  (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรอืผลติภัณฑ์ดนิเผา 

                  (2)  การระเบิด  โม่  บด  หรอืย่อยหิน  ดว้ยเครื่องจักร 

                  (3)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนตห์รอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (4)  การสะสม  ผสมซีเมนต ์ หิน  ดนิ  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม่ 

บด  หรอืย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 2) 

                  (5)  การเจยีระไนเพชร  พลอย  หนิ  หรอืกระจก  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (6)  การเลื่อย  ตัด  หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลติภัณฑ์ตา่ง ๆ 

                  (7)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร ์ ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืเผาหนิปูน 

                  (8)  การผลิตผลิตภัณฑต์่าง ๆ  ที่มแีรใ่ยหนิเป็นส่วนประกอบหรอืส่วนผสม 

                  (9)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรอืผลติภัณฑ์แก้ว 

                  (10)  การผลิตกระดาษทราย  หรอืผา้ทราย 

                  (11)  การผลิตใยแก้ว หรอืผลติภัณฑ์จากใยแก้ว 

                  (12)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผวิกระจก  แก้ว  หนิ  หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6 (5)  

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหนิ ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 

                  (1)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรอืสารตัวทําละลาย 

                  (2)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ 

/(3)  การผลิต  สะสม… 
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                  (3)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรอืขนส่งปิโตรเลียมหรอืผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

                  (4)  การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งถ่านหิน  หรอืถ่านโค้ก 

                  (5)  การพ่นส ี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 

                  (6)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์              

เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (7)  การโม่  สะสม  หรอืบดชัน 

                   (8)  การผลิตสีหรอืน้ํามันผสมสี 

                  (9)  การผลิต  ลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

                  (10)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (12)  การผลิต  หรอืบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

                  (13)  การผลิตน้ําแข็งแหง้ 

                  (14)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 

                  (15)  การผลิตเชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา 

                  (16)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรอืพาหะนําโรค 

                  (17)  การผลิต  สะสม  หรอืบรรจุกาว 

13. กิจการอื่น ๆ 

                  (1)  การพิมพห์นังสือหรอืสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

                  (2)  การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์

ไฟฟูา 

                  (3)   การผลติเทียน  หรอืเทียนไข  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  (4)  การพิมพแ์บบ พิมพ์เขยีว หรอืถ่ายเอกสาร 

                  (5)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรอืเหลือใช้ 

                  (6)  การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 

                  (7)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่  หรือแปรสภาพเป็น

ผลติภัณฑ์ใหม ่

                 (8)  การพิมพ ์ เขียน  พน่สี  หรอืวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ 

                 (9)  การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

               (10)  การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง  หรอืสัตว์พาหะนําโรค 

               (11)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลติภัณฑ์จากยาง 

               (12)  การผลิต  สะสม  หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

/ข้อ 9  ผูด้ําเนินกิจการ… 
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           ข้อ 9  ผู้ดําเนินกิจการที่เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            

พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

          สถานประกอบกิจการที่ต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองหรอืกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงานตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนัน้  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแตก่รณี 

หมวด 2 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

------------------------------ 

ส่วนที่ 1 

สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

------------------------- 

            ข้อ  10  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา

สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครอง

สุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ  ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  หรือต้อง

จัดให้มรีะบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภท

ของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนีต้ามที่รัฐมนตรกีําหนด 

           ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน 

ข้อ  11  สถานประกอบกิจการที่มอีาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

                          (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ            

หรอืทางออกฉุกเฉินให้มลีักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้อง

ไม่มสีิ่งกีดขวาง  มแีสงสวา่งเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่อง

สว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 

                          (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

               (3) ตอ้งมีห้องน้ําและหอ้งสว้มตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอ้ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจําทุกวัน                                                                           /ข้อ 12  สถานประกอบกิจการ… 
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          ข้อ 12  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

ดังนี้ 

       (1)  มีภาชนะบรรจุ หรอืภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ

มูลฝอย รวมทั้งมกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

       (2)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

               (3)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพหรอืมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนนิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          ข้อ  13  สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัด

ให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใดๆ  ด้วยวิธีที่เหมาะสม  เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

หรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

          ในกรณีที่มนี้ําทิง้หรอืน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าว

กําหนดสถานประกอบกิจการที่รัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดให้เป็นสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดัก

ไขมันต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมันรวมทั้งมาตรฐานบ่อดัก

ไขมันตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

          ข้อ  14  สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

          ข้อ  15  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร หรอืการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร     

ที่กําหนดตามเทศบัญญัติรวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

         ข้อ  16  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยเป็น

สัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่

ก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   ข้อ  17  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพ

น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูป้ฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด    

และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสถานที่ตัง้น้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่มต้อง

ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรอืสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

/ข้อ  18  สถานประกอบกิจการ… 
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   ข้อ  18  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ

ประกอบกิจการนัน้ ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงน้ําที่ใชใ้นกระบวนการผลิต 
 

ส่วนที่ 2 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

-------------------------- 

          ข้อ  19  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ         

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมาย

อื่น  ที่เกี่ยวข้อง 

          ข้อ  20  สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่

ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ

ตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

          ข้อ  21  สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจปุนเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่ง

อื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็น

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และขนาด

ของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และ

กฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

         ข้อ  22  สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพ ที่

ปลอดภัย สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ  และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคงและ

ปลอดภัย   โดยมีระบบปูองกันอันตราย  และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์  

เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็น

ระเบียบ  ไม่กีดขวางทางเดินการปฏิบัติงาน  และต้องมีการดูแลตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 

         ข้อ  23  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

         ข้อ  24  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ

ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือน  ของเสีย

อันตราย  หรอืมีการใชส้ารเคมีหรอืวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุม  และปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจน

เป็นเหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง

ประสบกับเหตุนั้น 

 

/หมวด 3… 
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หมวด 3 

ใบอนุญาต 

---------------------- 

           ข้อ  25  เมื่อพน้กําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน

กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

            ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตใหใ้ช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

          ข้อ  26  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเมือง

สะเตงนอกในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้      

พร้อมกับเอกสารหลักฐานดังตอ่ไปนี้ 

                         (1)  แสดงบัตรประจําตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดง

ตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ) 

(2)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    (3)  สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดนิ/อาคาร/ยานพาหะ) 

              (4)  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (กรณีที่กฎหมาย

กําหนด) 

    (5)  หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

    (6)  ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 

    (7)  หลักฐานอื่นที่จําเป็น 

    (8) อื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใ่ห้ประชาชนทราบ 

         ข้อ  27  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตาม    

เทศบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย

สุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ  28  เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง

หรอืความไม่สมบูรณ์นัน้ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และใน

กรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่

สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแตว่ันได้รับคําขอ 

 

/เจ้าพนักงานท้องถิ่น......................... 
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           เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสบิวันนับแตว่ันได้รับคําขอซึ่งมรีายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด

ใน เทศบัญญัตินี้ 

           ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่

อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้า

วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้แลว้นั้น แล้วแต่กรณี 

         ข้อ  29  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น เว้นแตจ่ะมีเหตุอันสมควรและได้แจง้ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

         ข้อ  30  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหต้ามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถยื่นคําขอภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาต 

         ข้อ  31  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นได้

งา่ย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  32  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย         

หรอืชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

              (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง

ความตอ่พนักงานเจ้าหนา้ที่แหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

                         (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอือยู่มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

          ข้อ  33  ในกรณีที่ปรากฏว่าผูร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตต่้องไม่เกินสิบห้าวัน 

    ข้อ  34  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

   (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอกี 

             (2)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. 2535 

/(3) ไม่ปฏิบัติ...  
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                        (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

กฎกระทรวง  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย

อย่างรา้ยแรงตอ่สุขภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

          ข้อ 35  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดย

ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ

ผูร้ับใบอนุญาต  และใหถ้ือว่าผูร้ับใบอนุญาตนัน้ได้รับทราบคําสั่งแล้วตัง้แต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  

แล้วแต่กรณ ี

           ข้อ  36  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอกีไม่ได้จนกว่าจะพ้น กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

---------------------- 

           ข้อ  37  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียม   

ที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอตอ่อายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ายังมิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง

ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง

ต่อไป 

           ในกรณี  ที่ผู้มหีนา้ที่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน

กว่าสองครั้ง ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสั่งใหผู้น้ั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

 ข้อ 38 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง             

สะเตงนอก 

หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 

--------------------- 

          ข้อ  39  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบท

กําหนดโทษแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/หมวด 6… 
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หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 

--------------------- 

ข้อ  40  บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศ

บัญญัตินี้  ให้คงใชต้่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนัน้  

ข้อ  41  ในระหวา่งที่ยังไม่มปีระกาศของรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องใดให้เทศบาล

เมืองสะเตงนอกนําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการตามกฎหมายอื่น      

ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีประกาศออกใช้บังคับ 

ข้อ 42  ภายใต้บังคับข้อ  9  สถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้

บังคับต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้   ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศ

บัญญัตินี้มผีลใชบ้ังคับ 
 

                     ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน                     พ.ศ. 2565  

 

           (นายเสรี  เรืองกาญจน์) 

               นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

 

 

                 เห็นชอบ 

   ………………………………………………. 

(.....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บัญชคี่าธรรมเนียม… 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........................... 
 

 

 

ที่ 

 

 

ประเภทกิจการ 

อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อปี) 

หมาย

เหต ุ

 

1 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  

1. การเลี้ยงสัตวบ์ก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลือ้ยคลานหรือแมลง  

1.1 การเลีย้งม้า โค กระบือ  

ก. จํานวน  6 – 10 ตัว   

ข. จํานวน  11 ตัวขึน้ไป  

 

 

 

500 -. 

1,000 -. 

 

1.2 การเลีย้งสุกร  

ก. จํานวน  6 – 10 ตัว  

ข. จํานวน  11 ตัวขึน้ไป   

 

500-. 

1,000-. 

 

1.3 การเลีย้งหา่น เป็ด ไก่  

ก. จํานวน  20 – 50 ตัว   

ข. จํานวน  51 ตัวขึ้นไป   

 

200-. 

500-. 

 

2 1.4 การเลีย้งสัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรอืแมลง การเลีย้งสัตว์เพื่อรดีเอา

น้ํานม  

ก. จํานวน  6 – 10 ตัว   

ข. จํานวน  11 ตัวขึน้ไป  

 

 

200-. 

500-. 

 

3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้

จะมี    การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็

ตาม 

 

2,000-. 

 

 

4 

 

 

 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน  ตลาด

และ   การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 

 

1,000-. 

500-. 

 

5 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง มีได้ฟอก  1,000-. 

 

 



 

6 
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การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมไิด้แปรรูป  

 

1,000-. 

 

7 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  1,000-.  

8 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จําหนา่ยอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด  

1,000-.  

9 การผลิตเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกกระดอง กระดูก สัตว์ เขา

สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืส่วนอื่น ๆ ของสัตว์  

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง 5 แรงม้าขึน้ไป  

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังต่ํากว่า 5 แรงม้าลงมา  

ค. ไม่ใชเ้ครื่องจักร  

 

 

2,000-. 

1,000-. 

500-. 

 

10 การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ

กระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืชเพื่อเป็น

อาหารสัตว์  

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่กําลัง 5 แรงม้าขึน้ไป  

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แตไ่ม่เกิน 5 แรงม้า  

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง 1 แรงม้าลงมา หรอืไม่ใช้เครื่องจักร  

 

 

2,000-.  

1,000-.  

500-.  

 

 

11. การสะสมหรอืล้างครั่ง  1,000-.  

 
 

12 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ าดื่ม 

 

การผลิตเนย เนยเทียม 

 

 

1,000 -. 

 

13 การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู  ไตปลา 

เต้าเจีย้ว ซีอิ้ว หอยดอง หรอืซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิต เพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

1,000-.  

14 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น  การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรอืน  

 

1,000-.  

15. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้น การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรอืน  

 

1,000-.  

16 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต อาหารจากสัตว์ 

พืช ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ

ผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 

1,000-. 
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การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชยีง หมูยอ ไส้กรอก หมูตัง้ ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ การผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

 

 

 

 

1,000-. 

500-. 

 

18 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจนี ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น เกีย้มอี๋  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

1,000-. 

500-. 

 

19 

 

การผลิตแบะแซ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรอืภาชนะอื่นใด  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

 

1,000-. 

500-. 

 

20 การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ ขนมเปี๊ยะ  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

 

2,000-. 

500-. 

 

21 การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง 

เครื่องดื่ม ชนิดตา่ง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้น การผลิต

เพื่อบริโภค    ในครัวเรือน 

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 

 

 

1,000-. 

500-. 

 

22 การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว การผลิต 

การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์น้ําส้มสายชู การคั่วกาแฟ การ

ผลติลูกชิน้ด้วยเครื่องจักร  

ก. โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 2 แรงม้าขึน้ไป  

ข. โดยใช้เครื่องจักรน้อยกว่า 2 แรงม้า  

 

 

 

 

2,000-. 

500-. 

 

23 การผลิตผงชูรส การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค การตาก การหมัก การดองผัก 

ผลไม้ หรือพชือย่างอื่น ยกเว้นการ ผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน การผลิต  

การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

ก. โดยใช้เครื่องจักร  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

 

 

 

 

2,000-. 

500-. 
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การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน การผลิตบะหมี่ 

มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน การประกอบกิจการห้องเย็น 

แช่แข็งอาหาร การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่าย

อาหารและ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

 
 

1,000-. 

 

25 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 2,000-.  

26 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผงหรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

1,000-. 

500-. 

 

27 การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตัง้แต่  5  แรงม้าขึน้ไป 1,000-.  

 

 

28 

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

การผลิต การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 

ข. โดยมีเครื่องจักรที่มกีําลังเกินกว่า  1  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  1  แรงม้าลงมา 

 

 

 

1,000-. 

500-. 

300-. 

 

29 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

ต่างๆ 

1,000-.  

30 การผลิตสําลี  ผลติภัณฑ์จากสําลี 2,000-.  

31 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผา้อนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 2,000-.  

32 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลติภัณฑ์ชําระล้างตา่ง ๆ  2,000-.  

 

33 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 

2,000-. 

1,000-. 

 

34 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 2,000-.  

35 การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคูหรอืแปูงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

2,000-. 

1,000-. 

 

36 การสีขา้วด้วยเครื่องจักร 

ก. เกิน  20  เกวียน 

ข. ไม่เกิน  20  เกวียน 

 

2,000-. 

1,000-. 
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การผลิตยาสูบ 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

2,000-. 

1,000-. 

 

38 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 1,000-.  

39 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

ก. การผลิต 

ข. การสะสม 

 

2,000-. 

500-. 

 

40 การผลิตใยมะพร้าวหรอืวัสดุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 2,000-.  

41 การตาก  การสะสม  หรอืการขนถ่ายมันสําปะหลัง 2,000-.  

 

42 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้

ต่าง ๆ  

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 

 

3,000-. 

500-. 

 

43 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแรห่รอืโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการในข้อ 42 3,000-.  

44 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การ

อัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรอืก๊าซ  หรอืไฟฟูา  ยกเว้นกิจการในข้อ  42 

2,000-.  

45 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการในข้อ  42 

2,000-.  

 

46 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรอืวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการ

ในข้อ 42 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังเกินกว่า  1  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  1  แรงม้าลงมา 

 

 

2,000-. 

1,000-. 

500-. 

 

 

47 การทําเหมอืงแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรอืการล้างแร่ 2,000-.  

 

48 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรอืเคร่ืองกล 

การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม

ยานยนต ์

ก. การตอ่  การประกอบ   

ข. การเคาะ  การปะผุ  การพ่นส ี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 

 

 

3,000-. 

2,000-. 
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การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรกล 

ก. รถยนต ์

ข. รถจักรยานยนต์ 

 

 

 
 

2,000-. 

500-. 

 

50 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้

บริการ  หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง

ยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

ก. รถยนต ์

ข. รถจักรยานยนต์ 

 

 

 

4,000-. 

2,000-. 

 

51 การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 2,000-.  

52 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 

ก. การผลิตแบตเตอรี ่

ข. การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 

 

4,000-. 

1,000-. 

 

53 การปะ  การเชื่อมยาง 

ก. รถยนต ์

ข. รถจักรยายนต์ 

 

1,000-. 

500-. 

 

54 การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัช 1,500-.  

 

55 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

การผลิตไม้ขดี 

 

2,000-. 

 

56 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรอืการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังเกินกว่า  1  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  1  แรงม้าลงมา 

 

 

3,000-. 

2,000-. 

1,000-. 

 

57 การประดษิฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของดว้ยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรอืการแต่งสําเร็จผลติภัณฑ์จากไม้หรอืหวาย 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่กําลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลังเกินกว่า  1  แรงม้าแตไ่ม่เกิน  5  แรงม้า 

ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มกีําลัง  1  แรงม้าลงมา   

 

 

2,000-. 

1,000-. 

500-. 

 

58 การอบไม ้ 2,000-.  

59 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 2,000-.  

60 การประดษิฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขยีนด้วยกระดาษ 1,000-.  
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การผลิตกระดาษต่าง ๆ  

 

2,000-. 

 

62 การเผาถ่าน  หรอืการสะสมถ่าน 

ก. การเผาถ่าน 

ข. การสะสมถ่าน 

 

1,000-. 

500-. 
 

 

 

63 

กิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร 

การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

 

5,000-. 

 

64 การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่การให้บริการในข้อ 63                  

หรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

4,000-.  

65 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการในข้อ  63  หรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

1,000-.  

66 การประกอบกิจการโรงแรม  หรอืกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

ก. มีห้องพักตั้งแต ่ 51  ห้องขึ้นไป 

ข. มีห้องพักไม่เกิน  50  ห้อง 

 

6,000-. 

3,000.- 
 

 

67 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

ก. มีห้องเชา่ตั้งแต ่ 51  ห้องขึ้นไป 

ข. มีห้องเชา่ตั้งแต ่ 31 – 50  ห้อง 

ค. มหีอ้งเช่าตั้งแต ่ 11 – 30  ห้อง 

ง. มีห้องเชา่ตั้งแต ่ 3 – 10  ห้อง 

 

 

2,000-. 

1,500-. 

1,000-. 

500-. 
 

 

68 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

ก. มีโรงมหรสพ  6  โรงขึ้นไป 

ข. มีโรงมหรสพ  1 – 5  โรง 

 

5,000-. 

3,000-. 
 

 

69 การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  

หรอืการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

2,000-.  

70 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้น

แตเ่ป็นการให้บริการในข้อ 63 

2,000-.  

71 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 

3,000-.  

72 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

500-.  
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การประกอบกิจกรรมให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี

อื่นใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 

 

 

2,000-. 

 

 

 

 

 

74 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  และโต๊ะสนุกเกอร์ 

ก. การประกอบกิจการสวนสนุก 

ข. การประกอบกิจการตูเ้กม 

ค. การประกอบกิจการโต๊ะสนุกเกอร์ 

 

5,000-. 

2,000-. 

1,000-.   

 

75 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรอืสนามฝกึซ้อมกอล์ฟ 4,000-.  

76 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสารสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์  หรอืสิ่งแวดล้อม 

2,000-.  

77 การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรอืเจาะอวัยวะอื่น 1,000-.  

78 การประกบกิจการการให้บริการเลีย้งดูและดูแลเด็กที่บ้าน 1,000-.  

79 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 1,000-.  

 

80 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

การปั่นด้าย  การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่

กระตุกกระตุกตั้งแต่  5  กี่ขึน้ไป 

ก. การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 11  กี่ขึ้นไป 

ค. การทอผา้ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5  - 10 กี่ 

 

 

 

2,000-. 

1,500-. 

1,000-. 

 

81 การสะสมปอ  ปุาน  ฝูายหรือนุ่น 2,000-.  

82 การปั่นฝาูยหรือนุ่นดว้ยเครื่องจักร 2,000-.  

83 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรอืสิ่งทออื่นๆ  ดว้ยเครื่องจักร 2,000-.  

84 การเย็บผา้ด้วยเครื่องจักร 

ก. การเย็บผา้ด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่ 11  เครื่องขึ้นไป 

ข. การเย็บผา้ด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่ 5  -  10  เครื่อง 

 

1,000-. 

500-. 

 

85 การพิมพผ์า้  หรอืการพิมพบ์นสิ่งทออื่น ๆ   2,000-.  

86 การซัก  การอบ  การรดี  การอัดกลีบผา้ด้วยเครื่องจักร 1,000-.  

87 การย้อม  การกัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ   

ก. โรงงานย้อมกัดสีผา้หรอืสิ่งทออื่น ๆ   

ข. รับจ้างย้อมกัดสีผ้าหรอืสิ่งทออื่น ๆ  

 

3,000-. 

500-. 
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กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรอืวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผา  หรอืผลติภัณฑ์ดนิเผา 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

 

 

2,000-. 

500-. 

 

89 การระเบิด  การโม่  การบดหรอืย่อยหินดว้ยเครื่องจักร 5,000-.  

90 การผลิตเครื่องใช้ดว้ยซีเมนต ์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000-.  

91 การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

ก. 5  ตันขึ้นไป 

ข. 3 – 5 ตัน 

ค. 1 – 3 ตัน 

 

2,000-. 

1,000-. 

500-. 

 

 

 

 

92 การเจยีระไนเพชร  พลอย  หนิ  กระจก  หรอืวัสดุที่คล้ายคลึง 1,000-.   

93 การเลื่อย  การตัด  หรอืการประดษิฐ์หนิเป็นสิ่งของตา่งๆ 1,000-.  

94 การผลิตชอล์ค  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง  หรอืการเผาหนิปูน 2,000-.  

95 การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น       

ผ้าเบรก  ผ้าคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน  ท่อน้ํา  

เป็นต้น 

2,000-.  

96 การผลิตกระจก  หรอืผลติภัณฑ์แก้ว 2,000-.  

97 การผลิตกระดาษทราย 2,000-.  

98 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑจ์ากใยแก้ว 2,000-.  

 

99 

กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหนิ  สารเคมี 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง  กรด  ด่าง  สาร  ออกซิไดส์  

หรอืสารตัวละลาย 

 

4,000-. 

 

100 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง่ก๊าซ  หรอืแก๊ส   

ก. การผลิตแก๊ส 

ข. การบรรจุ  การสะสมแก๊ส 

 

5,000-. 

2,000-. 

 

101 การผลิต  การกลั่น การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

ก. การผลิตน้ํามันปิโตรเลียม 

ข. การสะสมน้ํามันปิโตรเลียม  ตั้งแต ่ 1,000  ลติรขึ้นไป 

 

 

5,000-. 

2,000-. 
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ค. การสะสมน้ําปิโตรเลียม  ต่ํากว่า  1,000 ลิตร 

ง. การขนสง่น้ํามันปิโตรเลียม 

 
 

1,000-. 

2,000-. 

102 การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 2,000-.  

103 การพ่นส ี ยกเว้นกิจการในข้อ 48 3,000-.  

104 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์             

เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง   

2,000-.  

105 การโม่  การบดชัน 

ก. การโม่  การบดชันโดยใช้เครื่องจักร 

ข. การโม่  การบดชันโดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

2,000-. 

500-. 

 

106 การผลิตสหีรอืน้ํามันผสมสี 1,000-.  

107 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

ก. การผลิต  การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 

ข. การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 

 

4,000-. 

1,000-. 

 

108 การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 

2,000-.  

109 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 3,000-.  

110 การผลิต  บรรจุสารเคมีดับเพลิง 3,000-.  

111 การผลิตน้ําแข็งแหง้ 3,000-.  

112 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

ก.  การผลิต 

ข.  การขนส่ง 

ค.  การสะสม 

 

 

3,000-. 

1,000-. 

1,000-. 

 

113 การผลิตแชลแล็ก  หรอืสารเคลือบเงา 2,000-.  

114 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหนะ

นําโรค 

ก. การผลิต  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช 

ข. การบรรจุ  การสะสม  และการขนสง่สารกําจัดศัตรูพืช 

 

2,000-. 

1,000-. 
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การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

 

2,000-. 

 

 

116 

กิจการอื่นๆ  

การพิมพห์นังสือ  หรอืสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรกําลัง  5  แรงม้าขึน้ไป 

ข. เครื่องจักรมีกําลังมากกว่า  1  แรงม้าแตไ่ม่เกิน  5  แรงม้า 

 

 

3,000-. 

1,000-. 

 

117 การผลิต  การซ่อมเครื่ องอิ เล็กทรอนิกส์   เครื่ องไฟฟูา   อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟูา 

1,000-.  

118 การผลิตเทียน  เทียนไข  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000-.  

119 การพิมพแ์บบ  พิมพ์เขียว  หรอืการถ่ายเอกสาร 1,000-.  

120 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแ้ล้วหรอืเหลือใช้ 

ก. ขนาดพืน้ที่ของสถานประกอบการค้าเกินกว่า  200  ตารางเมตร 

ข. ขนาดพืน้ที่ของสถานประกอบการค้าไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

 

3,000-. 

2,000-. 

 

121 การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 2,000-.  

122 การล้างขวด  ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้ว 1,000-.  

123 การพิมพส์ีลงบนวัตถุที่มใิช่สิ่งทอ 1,000-.  

124 การก่อสร้าง 5,000-.  

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ วาระที่  2  แปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในรายละเอียดของรา่งเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับแล้ว ท่านใดมีข้อแปรญัตติ  เชิญ   

     ไม่ม ี เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม วาระที่  2  แปรญัตติ  องค์ประชุมครบ สมาชิกสภา

เลขานุการสภาฯ      เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ยังคงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาลเมอืง      

สะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ 
  

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่  2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ 

จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -  เสียง 

 

/-งดออกเสียง… 
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-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        

พ.ศ. ........ ตามรา่งเดิม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไปพิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  เชิญ เลขานุการ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ พิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ จะไม่มีการอภิปราย 

เลขานุการสภาฯ      องค์ประชุมครบ จะถามมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ 

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ........ โปรดยกมอื    
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -   เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้ตราเป็นร่าง เทศบัญญัติ

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ........จะได้นําเสนอผูว้่าฯ พิจารณาต่อไป 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 

    ท้องถ่ิน พ.ศ. ..........หนว่ยงาน  นติิการ สํานักปลัด (เอกสารญัตติท่ี 5.3 )    

(ผู้เสนอญัตติ นายอดุลย์   แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาลฯ) 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

     (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย 

(2) นายกเทศมนตรี 

(2)  สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

(3)  ราษฎรผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการ 

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

/ในกรณีที่สมาชิก… 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมี

สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้

ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี 

ก่อนอื่ นนะครับ  ขอสอบถามความคิด เห็นของท่ านสมา ชิก          

สภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก ว่าด้วย การดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..........ทีละวาระ หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คอื 

วาระที่  1  รับหลักการ 

วาระที่  2  แปรญัตติ 

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 ญัตตริ่างขอ้บัญญัติที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

ในขั้นตอนขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณาร่างระเบียบ

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย การดําเนินการของประชาชนในการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .......... ทีละวาระหรือพิจารณาทั้งสาม

วาระรวด เหมอืนพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ ขอเชญิครับ 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   ขอเสนอให ้

พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายดาฮารี   ดอปอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นางสาวนําทัย  อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายดอเลาะ  สะหักอีตํา     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5. นายอดุลย์   สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื  ไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ   ให้พิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ว่าด้วย การดําเนินการ 

ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..........สามวาระรวด

เดียว ตามที่ นายแวฮาซัน  แวหะยี  เสนอ โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว    จ านวน     17   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว  จ านวน     -   เสียง 

    -งดออกเสียง          จ านวน      1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมี  มติเห็นชอบให้พิจารณา ร่างระเบียบสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย การดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .......... สามวาระรวดเดียว  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  เชิญ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชิญ นายอดุลย์  แวโวะ รองประธานสภา

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ ได้ แถลงหลักการ และเหตุผล ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมอืง 

สะเตงนอก ว่าด้วย การดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..........  เชญิครับ    
              

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ นายอดุลย์  แวโวะ   รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  แถลง

ประธานสภาเทศบาลฯ  หลักการและเหตุผล 
 

นายอดุลย์  แวโวะ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองประธานสภาเทศบาลฯ กระผม  นายอดุลย์  แวโวะ   รองประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ขอแถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่า

ด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 

.................... อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  โดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอกในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่   4 ครั้งที่ 1  

ประจําปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่..............  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565   

 

/จงึให้กําหนดระเบียบ... 
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จึงให้กําหนดระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการ

ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.  2565   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีขอ้จะอภปิราย  ขอเรยีนเชญิ  เมื่อไม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ครับ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น     

พ.ศ. .................... โปรดยกมอื    
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 1  รับหลักการ จ านวน     17     เสียง 

-ไม่เห็นชอบรับหลักการ   จ านวน       -     เสียง 

-งดออกเสียง       จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ วาระที่  1  รับหลักการ          

ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .................... 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไป วาระที่ 2  แปรญัตติ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ วาระที่  2  แปรญัตติ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ การพิจารณา

เลขานุการสภาฯ   วาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 

ให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติอยากให้สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของร่างระเบียบสภา

เทศบาลฯ ทั้งฉบับ  เพื่อพิจารณา วาระที่ 2 แปรญัตติ  
   

-ร่าง- 

ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. .................... 

 -------------------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีระเบียบสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ............ อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แหง่พระราชบัญญัติ   

/การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ... 
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การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 2565  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการ

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่..............เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  จึง

ให้กําหนดระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.  2565  ดังนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ............ ” 

ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในระเบียบนี้  

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ  และข้อบัญญัติท้องถิ่น  

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  และให้ 

หมายความรวมถึง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้เป็น

ผูด้ําเนนิการแทน  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภา ท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น  

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ผูม้ีสทิธิเลือกตั้งที่ยื่นคําร้อง 

ขอต่อประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ให้จัดทําร่างขอ้บัญญัติท้องถิ่น หรอืการเชญิชวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  

ข้อ 4 ผูม้ีสทิธิเข้าช่ือเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอกดําเนินการจัดทํา

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือดําเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  

หรือให้ดําเนินการทั้งสองกรณี  ให้ผู้เข้าชื่อ (จํานวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคําร้องว่าประสงค์จะให้จัดทําร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใด  และหรือมีเนื้อหาอย่างไร 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  และลายมือชื่อ  พร้อมทั้งมอบหมายบุคคล

หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอ้บัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอกด้วยตนเอง  หรือส่งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
 

ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตรวจสอบความถูกต้องของคําร้องตามวรรคหนึ่งหาก

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว  แต่หาก

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคําร้องถูกต้องครบถ้วน เป็นวันรับคําร้องขอและให้

ดําเนินการต่อไปตามข้อ 5  และให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดําเนินการใหต้ามความประสงค์ของผูย้ื่นคําร้อง  

ข้อ 5  ในการจัดทํารา่งขอ้บัญญัติท้องถิ่นใหป้ลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดทํารา่งขอ้บัญญัติ 

 

/ท้องถิ่น  โดยต้อง... 
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ท้องถิ่น  โดยต้องมีสาระสําคัญและเป็นไปตามแบบที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ  (ภายในสามสิบวัน)  นับแต่

วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งประธานสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้  แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  ทั้งนี ้ 

การจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าดว้ยการเข้าชือ่เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ข้อ 6  เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง   

ผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดําเนินการเชิญชวนต่อไป  หรือหากผู้ยื่นคําร้องประสงค์           

ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกดําเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ดังกล่าวใหป้ลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดําเนนิการตามข้อ 7  

ข้อ 7  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ  

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์          

สื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรอืระบบเทคโนโลยีอื่น  

ข้อ 8  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน  การ

ร่วมเขา้ชื่อเสนอรา่งขอ้บัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมหีลักฐานแสดงช่ือ ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ 

ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้ง ลง

ลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ                   

สื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่น  

ข้อ 9  ในกรณีที่เทศบาลเมอืงสะเตงนอก จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบ

สารสนเทศ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น 

ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเขา้ชื่อเสนอรา่งขอ้บัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมอืชื่อ  

ข้อ 10  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอ     

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาเทศบาลเมือง       

สะเตงนอก   

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดง     

ชื่อ ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ 

เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใดพร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกด้วยตนเอง           

ทางไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรอืทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

/การถอนชื่อจากการ… 
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การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อ

เสนอร่างขอ้บัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้  เพื่อยืนยันตัวตนทํารายการถอนชื่อ  

ข้อ 11 เมื่อเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมาย  ว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนด  ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกออกหนังสือรับรอง  ความถูกต้อง 

ครบถ้วนของจํานวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดําเนินการตาม  มาตรา 8 

แหง่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป  

ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่          เดือน                  พ.ศ.  2565 

 

(นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ)์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ วาระที่  2  แปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในรายละเอียดของรา่งระเบียบสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ว่าด้วยการ 

ดําเนนิการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ............ทั้ง

ฉบับแล้ว ท่านใดมีข้ออภิปราย  เชิญ  ไม่มี  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม วาระที่  2  แปรญัตติ  องค์ประชุมครบ สมาชิกสภา

เลขานุการสภาฯ      เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ยังคงร่างเดิมระเบียบสภาเทศบาลเมอืง    

สะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ............ทั้งฉบับ โปรดยกมอื   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่  2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ 

จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -  เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ   เห็นชอบให้คงร่างเดิมระเบียบสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ............ ทั้งฉบับ 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ต่อไปพิจารณา วาระที่  3  ให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาลเมือง   

ประธานสภาเทศบาลฯ  สะเตงนอก ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ 

    ข้อบัญญัติท้องถ่ิน  พ.ศ. ...........หรอืไม่  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ พิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาลฯหรือไม่ จะไม่มีการ 

เลขานุการสภาทศบาลฯ     อภปิรายองค์ประชุมครบ จะถามมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการ

ดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ............  

โปรดยกมอื    
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นระเบียบสภาฯ   จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -   เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ ให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ............   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.4   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  14,000 

บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี 5.4 )    

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

     เมืองสะเตงนอก  ขอให้หัวหน้าสํานักปลัด ชีแ้จงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ หัวหนา้สํานักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ    

 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

หัวหนา้สํานักปลัด ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหนา้สํานักปลัด 

 

 

/ด้วยสํานักปลัดเทศบาล... 
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 ด้วยสํานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความจําเป็นขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน เพื่อใช้ทําความสะอาดห้องประชุมเทศบาล

เมืองสะเตงนอก ซึ่งพืน้ปูด้วยพรม ทําความสะอาดด้วยไม้กวาดไม่สะดวกและ

เครื่องดูดฝุุนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเกิดชํารุด เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน

และได้ประสานให้ทางช่างมาดูแล้วไม่สามารถซ่อมได้  ดังนี ้ 

  

โอนลด   จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน   

ค่าวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้             จํานวน         500,000     บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         328,400     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน           14,000     บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          314,400     บาท 
 

โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องดูดฝุุน   

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          14,000     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน          14,000     บาท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน  จํานวน 1  เครื่อง ขนาด 25 ลิตร 

รายละเอียดและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก

งบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจา่ย 

/เป็นรายการใหม่ ... 
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เป็นรายการใหม่ เครื่องดูดฝุุน  จํานวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  14,000 บาท   

หนว่ยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ

ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องดูดฝุุน    

จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  14,000 บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.5   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญาน   

ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท  

เป็นเงนิ  21,600 บาท   หนว่ยงาน  สํานักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี 5.5 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

 -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

     เมืองสะเตงนอก  ขอให้หัวหน้าสํานักปลัด ช้ีแจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ หัวหนา้สํานักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ    

 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

หัวหนา้สํานักปลัด  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหนา้สํานักปลัด  

ด้วยสํานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความจําเป็นขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1  เนื่องจากอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณได้ติดตั้งภายในสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก มาเป็นระยะ

เวลานานกว่า 6 ปี  และได้เกิดการเสื่อมสภาพ ทําให้การใชอ้ินเตอรเ์น็ต 

/ภายในสํานักงานไม่เสถียร... 
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ภายในสํานักงานไม่เสถียร มีปัญหาติดขัดในการใช้อินเตอร์เน็ตในการทํางาน

ของบุคลากร ซึ่งปัจจุบันเทศบาลฯ ต้องใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณของ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) แทนไปก่อน สํานักปลัด จึงมี

ความจําเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)    

แบบที่ 1 แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อติดตั้งที่หน่วยงาน สํานักปลัด      

กองสวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุข  และกองคลัง  ดังนี้ 
 

โอนลด   จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน   

ค่าวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้             จํานวน         500,000     บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         350,000     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน           21,600     บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          328,400     บาท 
 

โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่ วไป   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          21,600     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน          21,600     บาท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point) 

แบบที่ 1  จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ  5,400  บาท  เป็นเงนิ  21,600  บาท 

รายละเอียดและการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จึงเรียนเสนอ  

ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย (Access Point)     

แบบที่ 1  จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ  5,400  บาท   เป็นเงิน  21,600  บาท 

หนว่ยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ

ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย

สัญญานไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400  บาท   

เป็นเงิน  21,600  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.6   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   จ านวน 3 เครื่อง       

เป็นเงิน  150,000 บาท   หน่วยงาน สํานักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.6 )  

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
  

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ด้วยข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ให้สํานักปลัด

ดําเนินการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ

สะดวกในการตดิต่อราชการ โดยใหถ้ือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การติดตั้งและ

การเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยทั้งนี้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

เกิดความคุ้มค่า จากการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินจิของผู้บริหารท้องถิ่น สํานักปลัดเทศบาลฯ จงึขออนุมัต ิ

/โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย... 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ค่าครุภัณฑส์ํานักงาน  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  ดังนี้ 

โอนลด   จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน   

ค่าวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้             จํานวน         500,000     บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         500,000     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน         150,000     บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน         350,000     บาท 
 

โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน        150,000     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน        150,000     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  พร้อมหมายเลข     

(ซิมการ์ด)  จํานวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน 150,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 

พ.ศ. 2565 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยจัดซื้อในราคาในท้องถิ่น 

หรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 27  จึงเรียนเสนอ  ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณ

ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมหมายเลข (ซิมการ์ด)  
 

/จํานวน  3  เครื่อง… 



                         -75- 
 

จํานวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน 150,000  บาท หน่วยงาน สํานักปลัด โปรด   

ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เครื่อง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมหมายเลข  (ซิมการ์ด)  จํานวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน 

150,000  บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด  

  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.7  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จ านวน 18,500  บาท   หน่วยงาน        

กองการศกึษา  (เอกสารญัตติท่ี 5.7 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 

 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี 

     เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงคท์ี่จะขออนุมัตโิอนเงนิ 

    งบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน 18,500 บาท หน้า 53 เนื่องจาก 

โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ มีห้องเรียนจํานวน  4  ห้อง เป็นห้องขนาดเล็ก 

เหมาะกับการใช้แอร์  ขนาด 12,000  บีทียู  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร 

มีห้องประชุมแตย่ังไม่มีเครื่องปรับอากาศ  ดังนี้ 
 

โอนลด   จากแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้             จํานวน          18,500     บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          18,500     บาท 

      

/-จํานวนเงินทีโ่อนลด… 
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-จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน          18,500     บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน              0.00     บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานการศกึษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ตั้งไว้  18,500  บาท  หนา้ 68  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตั้งไว้  จํานวน         18,500     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         18,500     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน         18,500     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน         37,000    บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จึงเรียนเสนอ ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน 

18,500 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว         

โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน 18,500 บาท หน่วยงาน กอง

การศกึษา 

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.8   ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

หนว่ยงาน  กองการศกึษา (เอกสารญัตติท่ี 5.8 )                              

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  เนื่องจากให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการ    

ใช้งาน ดังนี้ 

จาก “ข้อความเดิม” งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2566  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบ   ติดผนัง  จํานวน  

18,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ( iระบบ 

Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง สําหรับติดตั้งในกอง

การศึกษา ตามรายละเอียดที่ เทศบาลกําหนด เป็นไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงานงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หนา้ที่ 117  ลําดับที่ 2 

เป็น “ข้อความใหม่”  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2566  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบ   แยกส่วน  จํานวน  

37,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา

รวมติดตั้ง) แบบติดผนัง  (iระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน  2 

เครื่อง ๆ ละ  18,500 บาท  เป็นเงิน  37,000  บาทสําหรับติดตั้งในโรงเรียน

อนุบาลพงบูโล๊ะ ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 117     ลําดับที่ 2 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ... 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จึงเรียนเสนอ ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติ ให้แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน   หน่วยงาน กองการศึกษา  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

รายการดังกล่าว  โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน   หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.9   ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  

หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารญัตติท่ี 5.9 )  

   (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 

 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน  

 

/เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน... 
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  เนื่องจากให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการ    

ใช้งาน ดังนี้ 

จาก “ข้อความเดิม” งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2566  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด 

24 ,000  บีที ยู   จํ านวน   37 , 900   บ าท   เพื่ อจ่ า ย เป็ นค่ า จั ดซื้ อ

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ( iระบบ Inverter) 

จํานวน  1  เครื่อง สําหรับติดตั้งในกองการศึกษา ตามรายละเอียดที่เทศบาล

กําหนด เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงานงบประมาณ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่  1     

หนา้ที่ 119  ลําดับที่ 18 

เป็น “ข้อความใหม่”  งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2566  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง  

(iระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,900  

บาท  สําหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร  สังกัดเทศบาลเมือง       

สะเตงนอก ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หนา้ที่ 119  ลําดับที่ 18 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จึงเรียนเสนอ ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถามขอเชญิ โปรดยกมอื  ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

อนุมัติ ให้แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน   หนว่ยงาน กองการศกึษา  โปรดยกมอื 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 

รายการดังกล่าว  โปรดยกมอื 
  
มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      17       เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน   หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิย ว งศ์   5.10   ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การ 

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนใน

ชุมชน  สายนิบงบารู ช่วง 2-บาโงยดือปู หมู่ที่ 13  ตําบลสะเตงนอก  

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา หนว่ยงาน กองช่าง (เอกสารญัตติที่  5.10) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  เอกสารญัตติที่  5.10  ด้วยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง    

ยะลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนในชุมชน สายนิบงบารู ช่วง 2-บาโงยดือปู หมู่ที่ 13 ตําบล     

สะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางรวม  

1.780 กิโลเมตร ไหล่ทางดนิถมข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  712  

ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

ยะลา ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

ยะลา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก และเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของโครงการจึงขอส่งมอบทรัพย์ให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดําเนินการ

บริหารดูแลบํารุงรักษาต่อไป และขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดําเนินการ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ ส่งคืนสํานักงาน 

 

/โยธาธิการและผังเมอืง... 
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โยธาธิการและผังเมืองยะลาต่อไป  คือ เป็นการส่งมอบให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล 

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันพิจารณา ขอบคุณครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ      

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ  นายอดุลย์  แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอดุลย์  แวโวะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์  แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาล 

เมืองสะเตงนอก กระผมได้เข้าไปตรวจดู มีรอยแยกระหว่างรอยต่อถนน ได้

แจ้งทางบริษัท และได้แจง้ทางกองชา่ง ไม่ทราบว่า กองชา่งจะว่าอย่างไร 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  ขอเชญิ ผูอ้ํานวยการกองชา่ง ชีแ้จง         

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผูอ้ํานวยการกองชา่ง ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยีเส็น  ผูอ้ํานวยการกองชา่ง 

สํานักงานโยธาฯ ได้รับมอบโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ซึ่งยังอยู่ 

ในหลักประกันสัญญา และฝุายการโยธา ได้เข้าตรวจสอบ โครงการ

ดังกล่าว ผลปรากฏว่า 

 1. วัดความกว้างถนนได้  5.00 เมตร ระยะทาง  1,780.00  เมตร  ซึ่ง

ตรงตามแบบแปลนที่ทําสัญญาจา้ง 

   2. ปูายโครงการ น.1  จํานวน  1  ชุด,  ปูาย บ - 25  จํานวน  1  ชุด, 

  ปูาย บ – 1  จํานวน  2  ชุด  ขนาดและความหนาเป็นไปตามแบบแปลน      

ที่กําหนด 

   3. ถนนยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ยังมิได้มกีารชํารุดแตอ่ย่างใด 

 ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายหรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชญิ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรม 

โยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง 

 

/โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน… 
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 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายนิบงบารู ช่วง 2-บาโงยดือปู หมู่ที่ 13   

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หน่วยงาน  กองช่าง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่ง

ปลูกสร้างฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการ

ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายนิบงบารู ช่วง 2-บาโงยดือปู หมู่ที่ 13   

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา    

       จ านวน       16     เสียง 

 -ไม่เห็นชอบอนุมัติ    จ านวน        -     เสียง 

  -งดออกเสียง    จ านวน        2     เสียง 

                                      (ผูง้ดออกเสียง ประธานสภาฯ   และนายสุพจน ์ จันทร์เอียด สท. เขตที่ 2) 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้าง โดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายนิบงบารู ช่วง 2-

บาโงยดือปู  หมู่ที่ 13  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

หนว่ยงาน  กองช่าง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิย ว งศ์  5.11   ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การ 

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนใน

ชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  หมู่ที่ 9  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารญัตติที่  5.11) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  เอกสารญัตติที่  5.11  โครงการฯ สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  

หมู่ที่ 9  นี้ ก็เช่นกัน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า โครงการดังกล่าวอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมือง          

สะเตงนอก และเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจงึ 
 

/ขอส่งมอบทรัพย์ใหแ้ก่... 
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ขอส่งมอบทรัพย์ให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดําเนินการบริหารดูแล

บํารุงรักษาต่อไป  และเมื่อวานได้ให้ สท. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าไป

ตรวจดู แล้ว เชญิท่าน สท.นําทัย  
 

นางสาวนําทัย  อินออ่น  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวนําทัย  อนิอ่อน   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉันได้เข้าไปตรวจดูแล้ว ถนนไม่มีอะไร

เสียหาย ปกติดี เนื่องจากคนสัญจรเข้าออกน้อย 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  ขอเชญิ ผูอ้ํานวยการกองชา่ง ชีแ้จง         

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผูอ้ํานวยการกองชา่ง ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยีเส็น  ผูอ้ํานวยการกองชา่ง 

สํานักงานโยธาฯ ได้รับมอบโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งตอนน้ี

ยังอยู่ในหลักประกันสัญญา และฝุายการโยธา ได้เข้าตรวจสอบ โครงการ

ดังกล่าว ผลปรากฏว่า 

   1. วัดความกว้างถนนได้ 5.00 เมตร ระยะทาง  1,000.00  เมตร  ซึ่ง

ตรงตามแบบแปลนที่ทําสัญญาจา้ง 

   2. ปูายโครงการ น.1  จํานวน  1  ชุด,  ปูาย บ - 25  จํานวน  1  ชุด, 

  ปูาย บ – 1  จํานวน  2  ชุด  ขนาดและความหนาเป็นไปตามแบบแปลน      

ที่กําหนด 

   3. ถนนยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ยังมิได้มกีารชํารุดแตอ่ย่างใด 

 ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายหรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชญิ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรม 

โยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง 

 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  หมู่ที่ 9   

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หนว่ยงาน  กองช่าง 

 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด... 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่ง

ปลูกสร้างฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการ

ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอยโสภา  หมู่ที่ 9  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา    

       จ านวน       17     เสียง 

 -ไม่เห็นชอบอนุมัติ    จ านวน        -     เสียง 

  -งดออกเสียง    จ านวน        1     เสียง 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้าง โดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายซอยรุ่งตะวัน – ซอย

โสภา  หมู่ที่  9  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

หนว่ยงาน  กองช่าง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.12  ขออนุญาตเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทน    

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน 2 คน เป็น คณะกรรมการ 

    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 
 

    -เชญิ เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงกฎหมาย 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ญัตติ ขอเสนอด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  ข้อ 38 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเหน็ควรอนุญาต 

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาฯ อนุญาตใหเ้สนอด้วยวาจา และบรรจุเขา้เป็นระเบียบวาระ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไป ขอเชิญผู้บริหารฯชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน ์

 

/นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก… 
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นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อพิจารณา

คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 2 คน เป็น 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก  แทน

กรรมการฯ ชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่  19 ธันวาคม 2565 (กรรมการ

อยู่ในตําแหน่งวาระคราวละสี่ปี) 
 

จึงนําเรียนมาเพื่อพิจารณาขอเสนอญัตติด้วยวาจา และบรรจุใน

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งนี ้ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ความเหมาะสม เพื่อเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

เมืองสะเตงนอก คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ  นายอนันต์  ฮะ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
  

นายอนันต์  ฮะ   เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายมะสดี  หะยียะปาร์ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 1  เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

เมืองสะเตงนอก คนที่ 1  ขอผูร้ับรองครับ 
 

ผู้รับรอง   ทั้งหมด  16  คน  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ไม่มี  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มคีวามเหมาะสม เพื่อเป็น คณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 

เชญิครับ  นายไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายไพศาล  ยะลาใด  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายไพศาล  ยะลาใด  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอชื่อ นายอดุลย์  สามะ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

เมืองสะเตงนอก คนที่ 2  ขอผูร้ับรองครับ 

 

 

/ผูร้ับรอง... 
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ผู้รับรอง   ทั้งหมด  16 คน  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ไม่ม ี เชิญเลขานุการสภาฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน มีผู้เสนอชื่อครบตามจํานวน เป็นอันว่า ได้คณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จํานวน  2  คน คือ   

 -คนที่ 1  นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 -คนที่ 2  นายอดุลย์   สามะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  6.1  การประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การติดตามและ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 

              สะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ  2565   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 

2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ 

ประเมินผลและติดตามแผนฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 ถึงเดือน 

กันยายน  พ.ศ. 2565  ไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 

2565  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปผล ในส่วนของการประเมินคุณภาพของ

แผน  คะแนนอยู่ในระดับ 85 คะแนน   

จึงขอประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจําปีงบประมาณ  

2565  ลงวันที่  21 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

(ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นําส่ง

ให้กับทุกท่านแลว้) 

 

/6.2  การประกาศใช้แผนดําเนินงาน… 
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6.2  การประกาศใช้แผนด าเนินงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปี 

งบประมาณ  2566     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2561 ข้อ 26 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดําเนินงาน

แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแผนดําเนินงาน  ซึ่งเทศบาล

เมืองสะเตงนอก ประกาศ ใช้แล้ว  เมื่อวันที่  26  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565  

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (แผนการดําเนินงานฯ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน ได้นําส่งให้กับทุกท่านแลว้) 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มีเรอืงอื่น ๆ โปรดยกมอื  เชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน ์

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลฯ และในส่วนของข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ทุกคน ที่ช่วยกัน 

ในเรื่องน้ําท่วมที่ผ่านมา  พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ําท่วม ประมาณ  5 หมู่บ้าน

คือ  หมูที่ 6  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 3 น้ํารอการระบาย  ขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลและชี้แจงในพื้นที่ มาตรการ

ต่อไปเราจะพยายามแก้ปัญหาระยะยาว ตอนนี้ทางโยธา ให้เรายีนยัน

โครงการเพื่อของบประมาณ 52 ล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เรายืนยันไป

แล้ว ในส่วนของปีนี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้งบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาน้ําท่วมโครงการพัฒนาเมือง  ประมาณ 70  ล้าน   งบประมาณ  52  

ล้าน ไปต่อในส่วนของหมู่ที่ 6  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 12  ผมจะทํางานประสบ

ความสําเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีพวกท่าน และที่สําคัญ คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน

เทศบาลฯ ที่เราทํางานจับมือกันแน่น ก็ธรรมดา สะเตงนอก นักร้องเยอะ เรา

เข้าใจ เขาเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาบางครั้งต้องใช้เวลา อย่างที่ไปขอขุด    

ที่เอสบี มันไม่ใช่เรื่องง่าย เขาถมที่ไปแล้ว เป็นที่เรา เราก็ไม่ให้ไหนหัวโฉนด

หายอีก ไหนอไรหายอีก แตเ่ราก็ดือ้ เราบอกว่าถ้าเขาไม่ให้ เราก็จะขุด เขาจะ

ฟูองก็จําเป็น เราจะให้ค่าเสียหาย เราต้องทําอะไรบ้าง ถ้าไม่ทําอะไร อาทิตย์

หนึ่งน้ําก็ท่วมบนถนนอยู่อีก คนที่ไม่ทําอะไรก็คอยแตซ่้ําเติม ลงในเฟส ในไอที

บ้าง ตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นทําอะไร ก็เป็นสิทธิ์ของเขา อยากใหพ้วกเราช่วยกัน 

/ช้ีแจงตอบกับชาวบ้าน… 
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ชี้แจงตอบกับชาวบ้าน เราอยู่ที่นี่ เราครอบครัวสะเตงนอก อยากให้เราพูด

ความจริงให้ชาวบ้านได้รับรู้วา่ พวกเราก็เต็มที่ในการแก้ปัญหา  สมาชิกสภาฯ 

ทุกคนก็ลุยน้ํา เพื่อค้นหา และการของบประมาณจากหน่วยงานส่วนอื่นมัน

ยากนะครับ ผมมั่นใจและพูดได้เต็มปาก ว่า ระยะเวลา  2 ปี นี้ผมได้

งบประมาณมาพัฒนาสะเตงนอก ได้มากกว่าทีมชุดไหน ๆที่อยู่มานานด้วยซ้ํา 

เพราะปีนี้ คิดว่าได้มา 70 ล้าน ในส่วนของเขต 3  และปี 67 งบประมาณไม่

ต่ํากว่า 60 กว่าล้าน ที่เรายืนยันไปแล้วก็มี 5 สาย เช่น ซอยลักษมาณ  ซอย

นัดโต๊ะโมง 3  แก้ปัญหาน้ําท่วม หมู่ที่ 6 ไปยัง หมู่ที่ 9 ซึ่งมันเยอะ จําไม่ได้

ทั้งหมด  เรายอมรับว่า  ทางกองช่าง โดยผู้อํานวยการกองช่าง ทํางานกัน

หนักมาก บางที วันเดียวเสร็จโครงการฯ อย่างเช่น โครงการงบที่ขอจาก    

สาธารณภัย ซึ่งอันนัน้เป็นงบที่ปิดงบแล้ว บังเอิญผมได้ไปประชุมจังหวัดพอดี 

ได้คุยกับผู้ใหญ่ในจังหวัด เขาว่าสะเตงนอก ขอให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ ผมก็

ให้กองชา่งระดม 4 โมงเย็นต้องสง่โครงการ เพราะเขาปิดระบบแล้ว สุดท้ายก็

ได้ ในการคีย์ข้อมูล ตอนนี้ อยู่ระหว่างวิ่งที่กรุงเทพฯ หากการเมืองระดับชาติ

นิ่งแล้ว ก็น่าจะได้ประมาณ 8 ล้านกว่าบาท เมื่อวานก็ของบโครงการ

ส่วนกลางไป 70 ลา้น ขอจากสี่แยกเบอร์เส้ง ไปยังสี่แยกตือเบาะ ทําถนนใหม่

ทั้ง 2 ข้าง และคูระบายน้ํา  สี่แยกจากซอย 12 มาถึงหน้าเทศบาลฯ เป็นแบบ

ถนนคอนกรีต ซึ่งคิดว่าดูแลง่าย แต่ต้องรอให้การเมืองข้างบนนิ่งก่อน ต้อง

ขอบขอบคุณ ส.ส.อาดีลัน บอกตรง ๆ ว่าผมไปไม่ถึง ถ้าไม่มีพี่ช่วย  ที่คุย ๆ ก็

แค่วิ่งข้างล่างหรอก ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมมั่นใจว่า  สะเตงนอก ต้องเกิดครับ  

เพราะงบโยธา 2 ปี นี้  248 ล้าน  เราได้เยอะที่สุด ในจังหวัดยะลา สิ่งเหล่านี้

ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเราไปไม่ได้  ฐานรากเราก็มีผู้ใหญ่ดูแลที่ได้มา ซอยนัดโต๊ะ

โมง  ซอยเบอร์เส้ง 7 และก็ประปา ประปามีปัญหาคือ ตอกเสาเข็มไม่ได้บ้าน

เขาร้าว ตอนนี้กําลังหาวิธีว่าจะทําอย่างไร งบมาแล้วตอนนี้ เราพยายาม

แก้ปัญหาน้ําท่วมเป็นหลัก เพื่อเอาน้ําที่ไหลจากบุดี     บ้านไบค์  มาสุ่ทุ่งนา 

600 ไร่นี้แหละ จะทําอย่างไรให้น้ําระบายมากที่สุด เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบ

ซอยกูบูสยาม ซอยมัสยิดทางไป สท.อนันต์ และอีกประมาณ 4-5 ซอย 

หลังจากหมดภัยน้ําท่วม ฝนแล้ง เราพยายามเจาะถนนใส่ท่อประมาณ 3 สาย 

คือ หนา้มัสยิดพงบูโล๊ะ   หนา้มัสยิดตะโล๊ะกือบอ และหน้าอนามัย ซึ่งช่าง ได้

สํารวจแล้ว ก็คงจะต้องให้หมดหน้าฝนก่อน จะได้ดําเนินการในส่วนนี้  ต้อง

ขอบคุณทางทีมงาน บ่าย 2 โมงวันนี้ มีการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด เข้ามาจะครึ่งเทอมแลว้ เลยถือโอกาสนี้เพื่อมาพูดคุย และให้กําลังใจ  

/และมาบอกว่าครอบครัว… 
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และมาบอกว่าครอบครัวสะเตงนอก เราทําอะไรบ้างแล้ว ทุกภาคส่วนมี

ความสําคัญ เรานักการเมือง ถุงยังชีพเราก็ไปแจก แต่หากไม่ได้ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ทุกคน เราก็ทํางานลําบาก เช่นเดียวกัน เราเป็นข้าราชการ ถ้าจับ

มือกันไม่ได้กับนักการเมืองก็งานลําบาก เมื่อ 2 วันที่แล้ว  ผู้ว่าชัชชาติ       

ลงข่าวออกสื่อว่า  กินข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งตามหลังสะเตงนอก อีกเยอะ  

เพราะสะเตงนอก กินข้าวร่วมกับพนักงานมาโดยตลอด เพียงแต่เราไม่ออก

สื่อเท่านั้น  เราไม่ได้แบ่งชนช้ัน เพราะสะเตงนอกเราเป็นพี่เป็นน้องกันเป็น

ครอบครัวเดียวกันหมด เจ้าหนา้ทีข่องเราหลาย ๆ กอง โดยเฉพาะกองช่างก็ดี

ขึ้นเยอะ มีบางส่วนที่ต้องแก้ไข  เมื่อวานในที่ประชุม ก.ทจ. พอสมควรว่าเรา

จะทําอย่างไร ให้จังหวัดดูแล ช่วยแก้ไขไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะครับ  เทศบาล

นครยะลา ก็มีปัญหาพอสมควร ในเรื่องเจ้าหน้าที่ ที่มาแล้วหนี เมื่อวานนี้

พิจารณาลงโทษร้ายแรงไป  3 ราย ไล่ออก คือ เซ็นชื่อแล้วออก ถูกจับได้ 

จรงิ ๆ เราไม่อยากทําแบบนี้ ถ้าคุณไม่อยากอยู่ที่นี่ อยู่แล้วไม่มีความสุข ก็ทํา

เรื่องย้าย แค่นั้นเอง  ในส่วนเจ้าหน้าที่หากตักเตือนแล้วยังไม่ไหว จะฝากไป

แขวนไว้ที่จังหวัด เราจะรู้ว่า ใครทํางาน หรือไม่ทํางาน หากจะสร้างกลุ่ม

ขึ้นมา แต่คิดว่าคงไม่สําเร็จหรอก และเมื่อวานได้ฝากกองช่าง แล้วว่า ข้อมูล

สําคัญ อย่าเอาขอ้มูลไปบอกข้างนอก เราก็จะทํางานสบาย   แต่ถ้าคนข้างใน

เอาข้อมูลไปบอกคนข้างนอก ถ้ารู้แล้วเราก็ไม่เลี้ยงไว้เหมือนกัน ถือว่าท่าน

เผาบ้านตัวเอง ก็ฝากทุกท่านด้วย เราอยู่อย่างนี้ทํางานเหนื่อย แต่ก็สนุกครับ  

ตอนนี้ ข้าวสาร ยังมีอยู่ประมาณ  200 กว่าถุง กะว่ารอบสอง เขาประกาศ

แล้วว่า วันที่  2 -5 ธันวาคม 2565 ฝนตกหนัก ไม่กี่วันนี้แหละ ขอให้ทางเรา

พร้อมด้วย ทําอย่างไรก็ได้ให้ช่วยชาวบ้านได้มากที่สุด ขอบคุณพวกเราอย่าง

ใจจริง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญครับ นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์   สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 มีเรื่องอยากจะฝากเรื่องการติดตั้งชื่อปูายซอยที่ติดตั้ง

ไปแล้ว แถวกําปงบูเก๊ะ ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง เช่น กูโปร์  ให้แก้เป็น  กูโบร์ 

และขอให้ผู้รับผดิชอบตรวจสอบความถูกต้องก่อนติดตัง้ดว้ย ขอบคุณครับ 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ         ไม่ม ี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน วันนี ้โดยพร้อมเพรียงกัน ตามหนา้ที ่

ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ และแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของ

ประชาชน   ขอปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม    เวลา    14.30  น. 

 

 (ลงช่ือ) ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


