
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕65 

วันพุธที่  25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65    เวลา ๑๐.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

--------------------------- 
                                           
ผู้มาประชุม 

  ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายเกรียงศักดิ์    ดรอนิง ประธานสภาเทศบาล เกรียงศักดิ์    ดรอนิง  
๒. นายซูลยามิง    รอยะ รองประธานสภาเทศบาล ซูลยามิง    รอยะ  
๓. นายอุสมาน     หะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน     หะ  
๔. นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล ฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ  
๕. นายอาภัย   มามะอิสแล สมาชิกสภาเทศบาล อาภัย   มามะอิสแล  
๖. นายมุสตอปา    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล มุสตอปา    ยูโซ๊ะ  
๗. นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ  
๘. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เตอร์มีซี    อุเซ็ง  
๙. นายมะตันลา    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา    อูเซ็ง  

10. นายอับดุลเลาะแม    นิมะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะแม    นิมะ  
11. นางสาวหาสมูนา   บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล หาสมูนา   บือราเฮง  
12. นายนาวี      ลีก ี สมาชิกสภาเทศบาล นาวี      ลีกี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่           ชื่อ   -     สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายศุภโยค     ลอดิง นายกเทศมนตรี ศุภโยค     ลอดิง  
๒. นายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอสะ   สะมะแอ  
๓. นายตุแวโซะ   ทุแวโวะ รองนายกเทศมนตรี ตุแวโซะ   ทุแวโวะ  
๔. นายนาซมา   มะยีเด็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาซมา   มะยีเด็ง  
๕. ว่าที่ ร.ต.ซอรี   อิสาเหาะ เลขานุการนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ  
๖. นายฉัตรชนก  รักขพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
๗. นายณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข รองปลัดเทศบาล ร.ก.แทนปลัดเทศบาล ณัฐกฤตย์   ทรัพย์สุข  
8. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
9. นางสาวสุณีย์   อิสริยนรา ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุณีย์   อิสริยนรา  

10. นางสาวจีรภัทร์   พรหมดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จีรภัทร์   พรหมดี  
11. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อ านวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  
12. นายไซดี     โซะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ไซดี     โซะ  
13. นางศราวณีย์    บือราเฮง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ศราวณีย์    บือราเฮง  
14. นายระวิภาส    ทองมี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ระวิภาส    ทองมี  
15. นายจิรศักดิ์    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐    น. 

หัวข้อประชุม 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์       - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕65  บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญ 
                                   ท่านประธานได้ด าเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล          เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕65 
                                   บัดนี้สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเริ่มการประชุมครับ 
                                   ส าหรับครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม  9  วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....12....ท่าน 
                                  - ประธานแนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ จ านวน 2 ราย ให้รายงานตัว 
                                    ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

1. นายระวิภาส   ทองมี   ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
2. นางศราวณีย์  บือราเฮง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

ทีป่ระชุม                       - รับทราบ - 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
ประธานสภาเทศบาล       สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 (ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ๒๕65) 
                                 - ขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ครั้งที่ผ่านมาครับ 
                                   เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                 - มีท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                   - ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย               
ประธานสภาเทศบาล        เป็นรายการใหม่ และโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
                                (กองการศึกษา) 
                                  - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง            เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติ  
นายกเทศมนตรี                           ด้วยผู้บริหาร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่    และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ของกอง
การศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานระดับ  ก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                     หลักการ 
                                              เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการโอนเงินงบประมาณ  
                                  รายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของกองการศึกษา  
                                  จ านวน  2   โครงการ  ดังนี้          
                                             1. แผนงาน การศึกษา        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                            
                                           งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)  
                                                                                                      /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง         ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  ๑ โครงการ   
นายกเทศมนตรี              - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 13,800  บาท      
                                  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  

                                              1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
                                              2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 

                                  3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

                                  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9               
                                 หน้าที่ 13  ล าดับที่ 3  โอนตั้งรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้                       

                                 2. แผนงาน การศึกษา        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
                               งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)  
                               ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  ๑ โครงการ  

                                 - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  9,500  บาท           
                                   (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
                                   1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 
                                   2. ก าลังเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
                                   3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
                                   4. พร้อมใบมีด 

                                  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 
                                  หน้าที่ 13 ล าดับที่ 4  
                                 -  ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  โครงการ    
                                 -  โอนลดงบประมาณจาก   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินการ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการจัดงานวันเด็ก) งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 150,000  บาท.- โอนลด 110,000 บาท.- คงเหลือก่อนโอน  
40,000 บาท.- โอนลด  23,300 บาท.- คงเหลือ 16,700  บาท.- เนื่องจากไม่ได้
ด าเนินโครงการ 

                                              เหตุผล 

                    เนื่องจากกองการศึกษา  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง
จ่าย เป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็น  ต้องใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล แต่กอง
การศึกษา  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 

 
                                                                       /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง       เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขอ
นายกเทศมนตรี            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณ 
                              รายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ผู้บริหารจึง  
ขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง             -   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอน   
ประธานสภาเทศบาล                งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                         งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
                                         งานระดับ   ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
                                       -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย    ขอเชิญครับ 
                                         - ไม่มี - 

                               -  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                               สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอน งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)  
โปรดยกมือครับ                             

มติที่ประชุม                         - สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย                                        
                                       ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                       (กองการศึกษา)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

                             งานระดับ  ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 3 ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง         ระเบียบวาระที่  4  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (กองช่าง)             

                           เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง               เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                              ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                      ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   แผนงาน อุตสาหกรรม 
                                      และการโยธา งานก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้     

                                                                            หลักการ 

                                                  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แผนงาน อุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
จ านวน  1  โครงการ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
                                                                            ค าชี้แจงเดิม 
                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                                        งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                                        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูงาดูซง ซอย 1 จ านวน 490,700.- บาท 
                            
                                                                                                                   /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสูงาดูซง ซอย 1 ขนาดผิวจราจร   
นายกเทศมนตรี            คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 

                                         ตารางเมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด)  
                                         -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
                                         - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
                                         เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8  หน้าที่  5  ล าดับที่ 2  (กองช่าง) 

                                                                             ค าชี้แจงใหม่ 

                             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง               
                                       งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                                       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูงาดูซง ซอย 1 จ านวน 432,600.- บาท 
                                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสูงาดูซง ซอย 1 ขนาดผิวจราจร 
                                       คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
                                       400 ตารางเมตร (ตามแบบที่ทศบาลก าหนด) 
                             - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
                                      เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 8 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 (กองช่าง)                                                    

                                                                                เหตุผล  

             เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นต้องปรับลดขนาดความกว้างของถนน ให้มีพ้ืนที่
ส าหรับก่อสร้างคูระบายน้ าในอนาคต เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ประหยัดงบประมาณ
และเกิดความคุ้มค่า จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่ตั้งไว้ใน     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม  เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้  ซึ่งอ านาจในการอนุมัติ 

                             เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
                             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๙  “การแก้ไข 
                             เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ 
                             คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ 
                             อนุมัติของสภาท้องถิ่น”                                                                   

                                                   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
                                      งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔  ข้อ  ๒๙  ผู้บริหาร 
                                      จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง          -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล             เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                      พ.ศ. 2565  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าท่ีดิน 
                                      และสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) 
 
 
                                                                                                               / นายเกรียงศักดิ์..... 
 



 -6- 
 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง        - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล           -  ไม่มี - 
                                    - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                                    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โปรดยกมือครับ                             
มติที่ประชุม                     - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)  
                                  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง  งบลงทุน (ค่าที่ดินและ 
                                  สิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 4 
                                    ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง        ระเบียบวาระที่  5  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุมัติโอนลด  โอนเพิ่ม งบประมาณ                   
          ประธานสภาเทศบาล            รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองช่าง) 
                             - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
          นายศุภโยค   ลอดิง             เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
          นายกเทศมนตรี                             ด้วยผู้บริหาร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
                                              งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕65 โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
                                              งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                                                         หลักการ 

                                                           เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ในการขอโอนงบประมาณ 
                                              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
                                              การโยธางบลงทุน งานก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการ 
                                              ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุงาดูซง  ซอย 1 )  จ านวนเงิน   58,100.-บาท 
                                              โดยโอนงบประมาณเพ่ิม  งบด าเนินการ (ค่าวัสดุ) ประเภทวัสดุก่อสร้าง กองช่าง   
                                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
                                               - ค่าวัสดุก่อสร้าง  คงเหลือ จ านวนเงิน  35,487.04  บาท  โอนเพิ่ม  58,100.-  
                                               บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   93,587.04  บาท  

                                                                              เหตุผล 

                   เนื่องจากกองช่างได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสุงาดูซง 
ซอย 1) ท าให้งบประมาณคงเหลือ 

                                                           ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  หมวด 4 ข้อ  ๒๗            
“ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ” ผู้บริหาร  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบล        
บูเก๊ะตาต่อไป 

                                                                                                              / นายเกรียงศักดิ์..... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง        -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
          ประธานสภาเทศบาล           เรื่อง ขออนุมัติโอนลด  โอนเพิ่ม  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                              พ.ศ. 2565  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดิน 
                                              และสิ่งก่อสร้าง) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง       -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  
          ประธานสภาเทศบาล          - ไม่มี - 
                                             - หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
                                             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนลด  โอนเพิ่ม  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                             งบประมาณ พ.ศ. 2565   โปรดยกมือครับ                             

มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาล   ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด  โอนเพิ่ม 
                                งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)  แผนงาน 
                                อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
                                ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นอันว่าระเบียบวาระท่ี 5 ผ่านนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติผู้บริหาร  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล        เป็นรายการใหม่  และโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕65  
                               (ส านักปลัดเทศบาล)                                

                                                       - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                       นายศุภโยค  ลอดิง          เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี                           นายกเทศมนตรี                        ด้วยผู้บริหาร  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการ 

                               ใหม่  และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ของส านัก 
                               ปลดัเทศบาล  แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  โดยมีหลักการ 
                               และเหตุผล ดังนี้ 

                   หลักการ 

                                              เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของส านัก
ปลัดเทศบาล   จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้  

                              แผนงาน บริหารงานทั่วไป       งานบริหารทั่วไป                            
                             งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
                             ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑ โครงการ   
                               - ค่าติดตั้งผนังส าเร็จรูปห้องประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 77,900  .-บาท 
                               โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้                                        
                               - โดยโอนลดงบประมาณจาก   
                              แผนงานสาธารณสุข       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                            งบบุคลากร   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    
                            ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนคงเหลือก่อนโอน   
                             473,720  บาท.-  โอนลด 77,900.-บาท  คงเหลือ 395,820.- บาท เนื่องจาก 
                             งบประมาณตั้งไว้คงเหลือ  
                    
                                                                                                         / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง                                            เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                           เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
                             มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารทั่วไป   
                             งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ 
                             สิ่งก่อสร้าง  จ านวน  1 โครงการ เพ่ือติดตั้งผนังส าเร็จรูปที่มีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล แต่ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 

                                               ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ผู้บริหาร 
จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
                             (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโอนลดงบประมาณ 
                             รายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65                                     
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล      - ไม่มี -  

                                         - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
                              สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                            แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประเภท 
                            ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   และโอนลด 
                            งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
                            กับสาธารณสุข งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ 
                            พนักงานส่วนท้องถิ่น    โปรดยกมือครับ                             
มติที่ประชุม             - สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้ง  
                           จา่ยเป็นรายการใหม่   แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
                           (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งผนัง                  

ส าเร็จรูปห้องประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 77,900.-บาท  เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 6 ผ่าน
นะครับ 

 
          นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อเข้าท า 
          ประธานสภาเทศบาล      ประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  มหาชน 
                                          เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
           นายศุภโยค  ลอดิง         - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี            กระผมขอน าเรียนตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 
                              1067 ลงวันที่ 12  เมษายน  2565 และหนังสือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
                              (มหาชน) เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ  
                              การขออนุญาตจากกรมป่าไม้ 

                                                                                                                 / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                              หลักการ 
          นายกเทศมนตรี          1. ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือที่ มท 0804.3/ว 1067  
                                       ลงวันที่ 12 เมษายน  2565  เรื่องขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                       ที่ป่าไม้ตั้งอยู่   
                                      2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
                                      สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
                                      โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิม Site  Code :  NWT0035           
                                      Site  Name – TOR : ล าดับที่:200 Latitude:5.848866   
                                      Longitude:101.881077 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ 
                                      โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติ  ตามหนังสือที่ เอ็นที รปป/RFD 938-0894 ลงวันที ่  
                                      7 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง ขอความเห็นขอบจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือเข้าท า 
                                      ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ  การขออนุญาตจากกรม 
                                      ป่าไม้   
                                                                                   เหตุผล    

           การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆในพ้ืนที่ป่าไม้  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕9  มีข้ันตอนกระบวนการที่เก่ียวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล คือ หนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕07 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25๕9 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563    
ข้อ 1๒ (๖) ได้ก าหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการ  ขออนุญาต ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย 
และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔84  และกฎกระทรวงการขออนุญาต  และการ
อนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ  แบบค าขอ 
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484  ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องแนบเอกสาร
หลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านายความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือจากจังหวัด แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้และ 
ได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาไห้ความเห็นชอบ เพื่อ
ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้พิจารณาให้ความเห็นเพื่อปฏิบัติ/ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งการให้
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงผลกระทบภายในขอบที่เก่ียวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ของตนในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  

                                                                                                             / นายศุภโยค..... 
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           นายศุภโยค  ลอดิง         ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เห็นควร 
           นายกเทศมนตรี             เสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมในสมัย 
                                           ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565  ต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร  
          ประธานสภาเทศบาล       เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
                                          รับผิดชอบของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  มหาชน 
                                          - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญครับ   
                                          - ไม่มี -  

                                - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
                                สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มหาชน  
                                เขา้ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   โปรดยกมือครับ                             
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้บริษัท 
                              โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  มหาชน เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ 
                              เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 7  ผ่านนะครับ 
    
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติของผู้บริหาร  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

          ประธานสภาเทศบาล      เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ........            
                               - มอบหมายให้  เลขานุการสภาเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
นายฉัตรชนก  รักขพันธ์   - ขอน าเรียนระเบียบ / กฎหมายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕54 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
                               ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม                         
                               วาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
                               สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
                               จะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                               แลว้ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                               เตม็สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศุโยค  ลอดิง           - สบืเนื่องจากข้อบัญญัติหรือร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่องนี้  เป็นร่าง 
นายกเทศมนตรี             เทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณครับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                ขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 
                                ขอ้ที่ 45 กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอ 
                                ใหม้ีการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่องนี้ โดยพิจารณา  
                                สามวาระรวดตามข้อ 45 นะครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาครับ    
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ ตามที่ 
ประธานสภาเทศบาล      ท่านนายกเทศมนตรี  เสนอในที่ประชุมไปแล้วนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
                               ครบั 
                                                                                                           / นายเกรียงศักดิ์..... 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาให้พิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล      ร่างเทศบัญญัติ เรื่องนี้  เป็น 3 วาระรวดเดียว ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ   
                               เรื่องนี้ สามวาระรวดเดียว  จ านวน  12  เสียง 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง  - วาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการร่าง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
ประธานสภาเทศบาล     เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง       - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี          กระผม นายศุภโยค  ลอดิง  นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา   
                            ก่อนขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...... นั้น  
                            ขออนุญาตน าเรียนเหตุผลความจ าเป็นในการที่จะน าเสนอสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ 
                            สืบเนือ่งจากเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
                            กับหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติเทศบาลที่ก าหนดให้เทศบาลจะต้องด าเนินการ 
                            ตามอ านาจหน้าที่เป็นเรื่องที่จะต้องน าไปบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   
                           เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  จึงขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบในเบื้องต้น 
                           ขออนุญาตที่ประชุมสภาเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่องการจัดการมูลฝอย  
                           ทั่วไป พ.ศ. .....   
 
                                                                          หลักการ 

                                                            ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..... 
 

                                                                                  เหตุผล 

                 โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย    
ต่อสุขภาพของประชาชนการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อ
ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอน
การด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บขน ก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับการเก็บขน ก าจัดหรือหา
ประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการและรับ
ท าการเก็บขนก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการ   มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้  

 

 

                                                                                                                     / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                     (ร่าง)  
นายกเทศมนตรี                                       เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                                                เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...... 
                                        โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไปอาศัยอ านาจตาม 

                                            ความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ มาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลบูเก๊ะตา และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

                                          ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่องการจัดการมูลฝอย 
                                 ทั่วไป  พ.ศ...... ” 

                                           ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย         
                                           เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา แล้วเจ็ดวัน 
                                           ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

    “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก     
       ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  
      ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
     จากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมด      

ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

                                        “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร                  
                                         สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ  
                                         ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 
                                        “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ        
                                         สว่นท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น  
                                         ผู้ด าเนินการเก็บ ขน และ ก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น              
                                         หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ข้อ ๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

                                       หมวด ๑ 
                                       บทท่ัวไป 

                                  ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด                    
                                           ให้เป็น หน้าที่ และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหาร 
                                           ส่วนจังหวัด ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้  
                                           หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                                                                              / นายศุภโยค...... 
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       นายศุภโยค  ลอดิง     หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วม กับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ มูลฝอยทั่วไป 
       นายกเทศมนตรี        ที่จัดเก็บได้  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ง
ด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท า
ไว้ระหว่างกัน การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือ
ของเสียไม่อันตราย   ปนอยู่กับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่
เห็นสมควร 

                                        ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยทั่วไป   ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนา    
                                            อย่าง ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ    

       สิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
                                          ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้            
                                          ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือ 
                                          น ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป              
                                          ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอด ทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
                                          ข้อ ๘ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับ 
                                          ในการ จัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตาม  
                                          กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

                                       ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัด     
                                     มูลฝอยทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์    

                                        วธิีการ หรือมาตรฐาน ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้อง  
          ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

                             หมวด ๒ 
                            การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

                            ส่วนที่ ๑ 
                            การเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

                           ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานที่ 
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่
นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้
ประชาชนเข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

                                                                                                     / นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง      เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น
นายกเทศมนตรี           มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับ 
                              มาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วยราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอย 
                              อินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืน ออกจากมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 

                                          ข้อ ๑๑ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                                           (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ   

                                       ถุงท่ีท าจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม    
                                       และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

                           (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุ ที่ท า
ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทานไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่าย
และเทมูลฝอย ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุ
ข้อความที่ท าให้ เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมีสีเฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท 
ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 

(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 

             (๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 

                           (๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

                                      เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 

                           ข้อ ๑๒ ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุง หรือ        
ภาชนะบรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และ
มัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุใน
ภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้น
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

                           ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม   
ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้น
ไป หรือเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมา  
ใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่
เป็นไปตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
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นายศุภโยค    ลอดิง            ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรี                  (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝนหรือภาชนะ

รองรับ มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่
สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึม
หรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

                                     (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความท่ีมี 
ขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม
และขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถาน 
ที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

      ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตาม      
ข้อ ๑๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด         
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

  (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ
มี ขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ปริมาตร ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

                               (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และ
แมลง พาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาด   
ได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ ป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเข้าสู่สิ่งแวดล้อม 

                               (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ภาชนะรองรับ      
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ ที่
เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสีย ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจาก
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ ปรุงอาหารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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นายศภุโยค   ลอดิง          ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอย
นายกเทศมนตรี               ที่มีขนาดใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับ 
                                  ประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับ        

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
                              ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ นอกจาก                             

ถ่าย เท ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
                              ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บ                        

และขน มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
                               ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศ 
                               ในวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายใน 
                               เวลาอันสมควร 
                              ข้อ ๒๐ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ า     

และ ปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ าหรือสิ่งอื่นอันเกิดจาก
มูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการ
อย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน                              

                                           ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย                                    
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                       (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามา  
                         คัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

           (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
                                 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

                                           (๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง    
                                           ร่างกาย 

                                (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
                                      (๖) มีการป้องกันฝนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจ   

                                            ก่อให้เกิด เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
                                            ก าหนด 

                                      (๗) จัดให้มีอุปกรณป์้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
                              (๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไป       
                              ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
                              ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็น

การค้า หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน
นั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

                              ข้อ ๒๒ ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่         
เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือป้องกันอุบติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

                                                                                                          /นายศุภโยค..... 
  



 
             -17- 

 
นายศุภโยค   ลอดิง         อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขน 
นายกเทศมนตรี              มลูฝอยด้วยผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับ

ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

                            ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น 
                                           แหล่งก าเนิด มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบ 
                                           กิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น 
                                           ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูล 

                             ฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 
                                           ข้อ ๒๔ ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ   
                                           สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                      (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย 
                                          ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๑๙ 

                                  (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
                                  (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล   

                                         ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  
                                         ดังต่อไปนี้ 

                                               (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอย  
                                               เป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ         
                                               แข็งแรง ทนทาน มีความ ลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อ  
                                               ระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย  
                                               ก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

                          (ข) จัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ  
                           และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 
                          ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ      
                          ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ 
                          สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 
                          (๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการ     

 ปฏิบัติงาน และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                             (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
                               สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขน
หรือ ก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นแสดงชื่อราชการ ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ ยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้าย
ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

                                                                                    /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง        กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง 
นายกเทศมนตรี           ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ  
                              มองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อม 
                              กับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ 
                              บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ 
                              มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

                          ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่าย              
มูลฝอยก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

                           (๑) เป็นอาคาร ที่มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่าง 
                           ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการ 
                           ขนถ่าย 
                           (๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 
                           หรือ การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
                           ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

                                           (๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไป    
                                           ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูก  
                                           บังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

                      ส่วนที่ ๒ 
                         การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

                          ข้อ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็น      
                          มูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด  
                          ทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอย 
                          นั้น หรอืสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
                          และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริม 
                         และสนับสนุนให้ ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัด 
                         มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

                                       ข้อ ๒๘  ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัด 
                                       มูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังกล่าว         
                                       อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ  
                                       ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย  

                   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และ ผ่าน 
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ   และ เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

                  ข้อ ๒๙ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

                                                                                                       /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง  (๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ
นายกเทศมนตรี      เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
                        และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
                        อันตรายจากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

                 ข้อ ๓๐ การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
                 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
                 (๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
                 (๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
                 (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
                 (๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 
                 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการ       
                 ส่วน ท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 

                                 ข้อ ๓๑ การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
                                ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๓ 

   การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

            ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้     
                          ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

หมวด ๔ 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

                 ข้อ ๓๓ การด าเนินการใช้และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 
            กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย                   

 
หมวด ๕ 

ใบอนุญาต 

                                       ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จาก 
                                                 การจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
                                                 ค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                                             ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
                                             (๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก     
                                             ใบอนุญาต 

                           (๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
                                             (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่ 
                                             วันที่ออก ใบอนุญาต 
 
                                                                                                                          /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค  ลอดิง   ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย                

          นายกเทศมนตรี       การสาธารณสุขแล้ว 
                                    ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต                
                                    ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน    
                                    ดังต่อไปนี้ 
                                              (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 

                                  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
                                              (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีท่ีส่ง 
                                                   ไปก าจัดที่อ่ืน) 

                                 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ี 
                                                    กฎหมายก าหนด) 
                                              (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมาย  
                                                   ก าหนด) 
                                               (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
                                               (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

                           ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบล้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ 
                           ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที  
                           หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร    

หรือหลักฐานยื่น เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด ในเทศบัญญัตินี้ 

                       ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่ 
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้า ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง                               

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่                         
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้  
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

                       ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ   
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์ 
จะประกอบกิจการ ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดหกสิบวัน (หรือตามท่ีเห็น สมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต    
ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้น
ก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 
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นายศุภโยค  ลอดิง  ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็น
นายกเทศมนรี        ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

                         (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ       
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

                         (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน  
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

                                                                                   
                                                                                   หมวด ๖ 
                                                                                   ค่าธรรมเนียม 

    ข้อ ๔๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย และ   
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

                       

                     หมวด ๗ 

                      บทก าหนดโทษ 

    ข้อ ๔๒ ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ……เดือน................พ.ศ..... 

                                                                  (ลงชื่อ) 

                                    (                        ) 

                                  นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 

                              เห็นชอบ 

                                                                  (ลงชื่อ)  

                                       (                      ) 

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

 เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  
 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(๑) ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     - วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                  เดือนละ                        
     - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร              เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร              เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร              เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร            เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร          เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร          เดอืนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร          เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร          เดือนละ 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
     - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                          เดือนละ                     
     - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                      เดือนละ                  
(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ 
     - ปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร                                  ครั้งละ 
     - ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    ครั้งละ 
     - ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรใน
อัตราต่อหน่วย                                          หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ                                                                                              
(๒) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 

 
 
 

20 
50 
70 

100 
150 
200 
350 
450 
600 

 
 

1,000 
 

2,000 
 

100 
150 

 
150 

 
 
 

5,000 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
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ค าขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 
                                                                                      เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

 
                                                                 วันที.่...........เดือน................................พ.ศ................... 
 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.................................................... ..........อายุ............................ปี 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี.........................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ต าบล.......... .............. 
อ าเภอ.......................................จังหวัด.................... .............................โทรศัพท์.................................. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
  รับท าการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยท าเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ 
  รับท าการก าจัด ขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับท าการ...................................................................................... .... 
ลักษณะหรือวิธีการด าเนินการ......................................................................................................................... 
สถานที่ด าเนินการ............................................................................................................. .............................. 
 2. พร้อมค าขอนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  2.1 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบการ 
  2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2.3 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจกรณี
มีผู้ขอไม่สามารถยืนค าขอด้วยตนเอง  

2.4 ......................................................................................................................... .............. 
2.5 ............................................................................................................ ........................... 

 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและข้อความในแบบค าขอนี้เป็น
ความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะ
ตา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-24- 

 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

                                                                                 เล่มที…่……. เลขที่….…… ปี……….... 

  อนุญาตให้…………………………..………………………………....อายุ…..….ปี  สัญชาต…ิ…………...……. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท์……………………………………..……..โทรสาร....................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยใช้ชื่อสถานประกอบการ
ว่า….................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที…่…….….....หมูที.่............ 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท์……………………………………….…………… 
โทรสาร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน……………..…คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......……………….….…บาท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….………..…..เลขที่…………..……ลงวันที่.…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บูเก๊ะตา เรื่อง “การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ .......................................................................................................... .................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................  

   ๓.๓ .................................................................................................. .......................... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ.....................  
                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.... ....................... 

 
 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

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

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

อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย………………… ถนน ……………………….....ต าบล ……………...........……
อ าเภอ ………………………….…..……จังหวัด…………..…….……………….. หมายเลขโทรศัพท์…………….....………………… 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….………………..…....……….…… 
ตามใบอนุญาตเล่มที่ …….……… เลขที ่………../……. ออกให้เมื่อวันที่ ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ…......…. 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว……………………………… (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….……………เจ้าพนักงานสาธารณสุข        
      (………………………….…………………)  
ต าแหน่ง …………………………………………… 
      วันท่ี ….…./…………….…./…………... 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (   ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 
           (…………………………………….………….) 
ต าแหน่ง………………………………………………………. 
         วันท่ี …………/…………….……/……..…… 
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แบบค าขอใบอนุญาตทั่วไป 
 

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

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

  ข้าพเจ้า...................................................................อายุ.............ป ี สัญชาติ.. ............................... 

อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน........................... ..............................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.............. ...........................จังหวัด........................................... .......
หมายเลขโทรศัพท์................................................โทรสาร................................................ ....................................... 

  มีความประสงค์............................................................................................ ............................... 

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

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

................................................................................................................................................................ ............... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
1)........................................................................................................................... .................. 
2).............................................................................. ............................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาต 
                              (..............................................................) 
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ค าร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 

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

วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ. .................... 
1. ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................ป ีสัญชาติ... .............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย........................ .............ถนน.................................................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.......... ...............................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................โทรสาร................................. .............................................................. 

1 มีความประสงค์ 
 ขออนุญาตลงถังขยะ  จ านวน.........................ถัง  ณ บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...........ถนน

...............................ต าบล...............................อ าเภอ...................................จังหวัด...................... ...............หมายเลข
โทรศัพท์.................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะตาม
อัตราที่ก าหนด 

2 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ท าการลงถังขยะ 

  ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

                                        (.........................................................) 
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นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล      หรือสงสัยที่จะสอบถามท่านนายกเทศมนตรีกรุณายกมือครับ   
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ  - ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้อ่านศึกษารายละเอียด เทศบัญญัติ  
สมาชิกสภาเทศบาล        เรือ่ง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ........  ให้มากกว่านี้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล       - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                เรือ่ง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .....  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา  
                                 เรือ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....... จ านวน ……12…... เสียง  
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ต่อไปเป็นวาระที่ 2 เป็นการแปรญัตติครับการพิจารณาในวาระท่ี 2 วาระ 
ประธานสภาเทศบาล       การแปรญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาล 
                                ท่านใดจะเสนอแปรญัตติกรุณายกมือครับ 
                                 - ไม่มี-  
                                 - เมื่อไม่มี  ก็ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .......  (ตามร่างเดิม)  นะครับ 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง     - ต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขอรับความเห็นชอบ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
                                  พ.ศ. .........  กรุณายกมือครับ  
มติที่ประชุม                 - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                               เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ....... จ านวน ……12…....เสียง  
                                เปน็อันว่าระเบียบวาระ ที่  8  ผ่านนะครับ   

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง   ระเบียบวาระที่  9  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล        - มีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้ง 
                                ใหท้ี่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  หรือไม ่ขอเชิญครับ  
นายศุภโยค  ลอดิง          - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกรียติ  ผมมีเรื่องต้องแจ้งให้ 
นายกเทศมนตรี             สภาเทศบาลทราบ 2 เรื่อง  ครับ                                       

                                               เรื่องท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4        
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ 

 
 
 
                                                                                                                   / นายศุภโยค...... 
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นายศุภโยค  ลอดิง         บรหิารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
นายกเทศมนตรี            บรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับ 

                                               ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
                                                 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 28เมษายน 2565  ผู้บริหารจึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบล       
บูเก๊ะตา ทราบ ต่อไป 

ที่ประชุม                   - รับทราบ - 
                                             เรื่องท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2  ใน
กรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งาน
พระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

                                   เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2565   ผู้บริหารจึงขอแจ้งให้สภา
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ทราบ ต่อไป                 

ที่ประชุม                        - รับทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหม 
ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญครับ  
นายอรรถสิทธิ์   อาแว     - แจ้งเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้สมาชิกสภาเทสบาล ไปส ารวจ 
ผู้อ านวยการกองช่าง       จุดที่จะขยายเขตไฟฟ้า แจ้งมายังกองช่าง เพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป 
นายนาวี   ลีกี               - เสนอเรื่องการบรรยายธรรม ของเทศบาล ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
สมาชิกสภาเทศบาล        เดอืนละ 1 ครั้ง ทั้ง 4 มัสยิด ในเขตเทศบาล 
                               - การออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...... ขอให้ทางเทศบาล 
                                ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตเทศบาล ทราบด้วย 
นายอุสมาน   หะ           - แจ้งเรื่องคูระบายน้ าบริเวณทางไปบ้านลีแยะ น้ าตันกัดเซาะริมตลิ่งเกิดความ 
สมาชิกสภาเทศบาล       เสียหาย ขอให้ทางเทศบาลไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
นายอับดุลเลาะแม  นิมะ  - ขอให้ทางเทศบาลจัดงานวันฮารีรายอ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
สมาชิกสภาเทศบาล        - ขอให้ทางเทศบาลจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
                                เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2565 
ว่าที่ร.ต.ซอรี   อิสาเหาะ   - แจ้งเรื่องการจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-16 มิถนุายน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   พ.ศ. 2565 จะมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ 
 
                                                                                         / นายศุภโยค ..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง         - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่ได้เสนอแนะปัญหาต่างๆ ทางเทศบาล 
นายกเทศมนตรี             จะรับไว้พิจารณาด าเนินการ แก้ไขปัญหาต่อไป 
                                - แจ้งเรื่องการเรียนกีรออาตี จะเริ่มเรียนตามปกติ 
                                - การบรรยายธรรมจะจัดเป็นประจ าทุกๆเดือน จะหมุนเวียนกันไปตามมัสยิด 
                                  ในเขตเทศบาล 
                                - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง โค แพะ ของธนาคาร 
                                ธกส. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
                                ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
ที่ประชุม                     - รบัทราบ - 
นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล      - ขอเชิญครับ 
                               - ไม่มี -    

                                      - เมื่อไม่มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  เป็นอันว่าระเบียบ
วาระท่ี 9 ผ่านนะครับ  

                                    - และส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ   

                                             
 
                                                                                          เลิกประชุมเวลา   12.00  น.       
 

                                 (ลงชื่อ)           จิรศักดิ์   เก้าซ้วน             ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักดิ์   เก้าซ้วน) 
                                        นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 
 

                                 (ลงชื่อ)         ฉัตรชนก   รักขพันธ์           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
                                               (นายฉัตรชนก    รกัขพันธ์) 
                                              หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

                                         (ลงชื่อ)      หาสมูนา  บือราเฮง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นางสาวหาสมูนา  บือราเฮง) 
                                              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                         (ลงชื่อ)          มุสตอปา   ยูโซะ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายมุสตอปา   ยูโซ๊ะ) 

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)     อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ) 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 
 
 

 
                                                                                        (ลงชื่อ)       เกรียงศักดิ์   ดรอนิง 
                                                                                                    (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
 
 
 

 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเมื่อประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565 
เมื่อวัน.........จันทร์........ที่......15.....เดือน..สิงหาคม....พ.ศ...2565.....    

 
 


