รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
....................................................................................................................................................... .....................................
สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าประชุม
๑. นายอนันต์
2. นายไพศาล
3. นายเกษม
4. นายอับดุลมุตตอเล็บ
5. นายเจ๊ะดอหะ
6. นายมานะ
7. นายสมพร
8. นายกิตติศักดิ์
9. นายจริน
10. นายอมรัน
๑1. นายเจ๊ะอาแซ
12. นายธนภัทร
13. นายเรวัต
14. นายยาวารี

อับดุลรอมาน
เบ็ญจุฬามาศ
บุญทิพย์
นิยมเดชา
เจ๊ะซอ
บุญรัตนพิศุทธิ์
จันทร์ชู
กังวานโยธากุล
ดิสระ
อุเซ็ง
เจ๊ะแว
พีรนันทสิทธิ์
อุมา
บินสอเลาะ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม
1. นายสัมพันธ์
2. นายแวสดี

มะยูโซ๊ะ
แวอูเซ็ง

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุม
๑. นางสุชาดา
พันธ์นรา
2. นายสมโภช
เจนพาณิชพงศ์
3. นายพีรวัส
เตชัสพัชรพงษ์
4. นายอาบูบากา
สมัยบารมี
5. นางยุคล
วิไลรัตน์
6. นางสาวพาขวัญ
เมืองสาคร
7. นายสมพร
ติ้นหนู
8. นางสาวอารมณ์
พิรุณ
9. นายสุนทร
เพ็ชรคง
10. นายพิทักศิษย์
พานิชธนาคม
11. นายสหพงศ์
พรหมสุทธิ์
12. นายไพรัตน์
คงหมั่น
13. นายอิสมะแอ
ยูนุห์
14. นางจินดา
อินทร์สุวรรณ
15. นางกิติมา
สมบัติยานุชิต
16. นางวาสนา
น้อยดํา
17. นางศศิธร
มะสามะ

18. นายนพพล

ถ้ําเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
/นายนพพล ถ้ําเจริญ ....

-2นายนพพล ถ้าเจริญ
ปลัดเทศบาล/
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาประชุม ๑4 คน ครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณเกษม บุญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ้น และขอเรียนเชิญคุณอนันต์
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภา เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕61 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขออนุญาตแนะนําท่านรองปลัดเทศบาคนใหม่นะครับ
นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ขอเชิญท่านรอง
ปลัดเทศบาลแนะนําตัวด้วยครับ
นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล
ดิฉัน นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร รองปลัดเทศบาล โอนมาจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ใน
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง และมาบรรจุแต่งตั้งเป็นรองปลัดเทศบาล ระดับสูง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ขอบคุณค่ะ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ รองปลัดเทศบาล และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับครับ
เรื่องที่ 2 ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4 ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้ดําเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฝ หมวด 4 ข้อ 21
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจผู้บริหารท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งอําเภอ และจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําแผนพัฒนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (นางสุชาดา พันธ์นรา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
/เจ้าหน้าที่...
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มติที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกล่วงหน้าแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดบ้าง ซึ่งเป็นคําพูดของท่านเอง ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือครับ (ไม่มี )
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูล วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ฉบับนี้มาเพื่อ
โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
........................................................................
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลใน
เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทําได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และเทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้สมาชิกสภา
เทศบาล ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฉบับนี้
นางสุชาดา พันธ์นรา

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
ประธานสภาเทศบาล สิ่งปฏิกลู ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา ท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผมจึงขอให้ที่ประชุม เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล สามวาระ
รวดเดียวหรือไม่
/นายไพศาล...
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เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณครับ เนื่องจากการเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด ต้องมีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล เสนอร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นะครับ ผมขอทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเป็นผู้เสนอร่วมกับ
คุณไพศาล เบ็ญจุฬามาศ อีก โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
มติที่ประชุม

เป็นอันว่ามีสมาชิกร่วมเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเกินกว่าที่กําหนด
ไว้ในระเบียบนะครับ ดังนั้น ร่างเทศบัญญัตินี้เราจะพิจารณาสามวาระรวด โดยในวาระที่สอง
ใช้คณะกรรมการเต็มสภานะครับ
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงมานั้น
สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบถึงหลักการ และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามบ้าง ขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถาม ผมก็จะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล ขั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 14 คน) สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการโปรดยกมือ (ไม่มี)
มติที่ประชุม

เป็นอันว่าประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูล ต่อไปจะเป็นการ พิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธาน ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผมขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิกในฐานะคณะกรรมการ ได้พิจารณา เรียง
ตามข้อ เลยนะครับ ผมจะถามทีละข้อ หากมีคณะกรรมการท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อใด
ขอได้โปรดยกมือเสนอเลยนะครับ หากไม่มีผู้ใดยกมือขอแปรญัตติผมจะถือว่าท่าน
คณะกรรมการให้คงตามร่างเดิมนะครับ
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ….”
มีสมาชิกท่านจะเสนอคาแปรญัตติในข้อนี้บ้าง ขอเชิญครับ (ไม่มี) ข้อ
ต่อไปนะครับ
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกแล้ว เจ็ดวัน
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วก่อนเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
/ข้อ 4...

-5ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็น
อํานาจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก อาจร่ ว มกั บ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควรเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก อาจมอบให้ บุ ค คลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน หรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และระเบียบปฏิบัติได้ตามความ
จําเป็น
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
/ข้อ 8...

-6ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดไว้ให้
(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูก สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศกําหนด
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้ มีฝาปิด-เปิด อยู่ด้านบน
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล
ที่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.1.5) มีช่องเก็บและมีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถัง
ตักน้ํา ไม้กวาด น้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%)
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัท หรือเจ้าของกิจการ
ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศกําหนด
/(1.2)...

-7(1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปากปิดจมูก รองเท้าหนังยาง
หุ้มสูงถึงแข้ง สําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะ
นําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 12 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว
ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วันได้
รับคําขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจ
มีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 14 ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม
ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งทุกครั้งที่อ อกปฏิบัติงาน และทํา
ความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน
(1.2) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล หลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว โดยให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือ สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทํา
ความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่นไล
โซน 5%)
(1.3) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการ
บําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
/(1.4)...
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ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
(1.6) ห้ามน้ํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจกรรมอื่น
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทํา การกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องมีสถานที่
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ง
แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยัง
ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กํา หนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียก
เก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้
/การขอรับ...

-9การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบ
ห้าวัน
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏ
ว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบั ญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รั บใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 23 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
คําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
/มีสมาชิก...

-10มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการโดยทําเป็ นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้อง
ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลมากําจัดยังสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และชําระเงินค่าธรรมเนียมตาม
อัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้แล้ว
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ ๒7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนด
ไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มี ส มาชิ ก ท่ า นจะเสนอค าแปรญั ต ติ ใ นข้ อ นี้ บ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี )
ข้อต่อไปนะครับ
ข้อ 29 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นี้ และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้
มีสมาชิกท่านจะเสนอคาแปรญัตติในข้อนี้บ้าง ขอเชิญครับ (ไม่มี)
เป็นอันสิ้นสุดการแปรญัตตินะครับ
ลําดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย
ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติว่าด้วย
การจัดการสิ่งปฏิกูล โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 14 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยก
มือ (ไม่มี)
มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูล และนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติจากสภาเทศบาล ในการลงมติคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
/นางสุชาดา...

-11นางสุชาดา พันธ์นรา
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรี
สุ ไ หงโก-ลก ในการลงมติ คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล จํ า นวน 2 คน เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.2561 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทีผ่าน
มา แต่ยังคงมีสถานะรักษาการในตําแหน่งเดิมจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งใหม่ ทั้งนี้ (ไม่เกิน 90
วัน) และต้องแจ้งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ทราบต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สุ ไหงโก-ลก เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสุ ไ หงโก-ลก จึงขอเสนอญัตติต่อ ที่
ประชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาลงมติ คั ด เลื อ ก ต่ อ ไป นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อจํานวน 2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญคุณไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนี้
1. นายเจ๊ะดอหะ เจ๊ะซอ
2. นายเรวัต
อุมา
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ จํานวน 2 ท่าน (สมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้คุณเจ๊ะดอหะ เจ๊ะซอ และคุณเรวัต อุมา
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามที่เสนอมา
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจาก
จังหวัด ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นธ 0017.2/ว 1906 ลงวันที่ 25
นายกเทศมนตรี
เมษายน 2561 เรื่อง การโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในแหล่งท่องเที่ยวจํานวน 4 แหล่ง
เป็นเงิน 9,135,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และกิจกรรมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED FULL COLER) จํานวน 2 แหล่ง เป็นเงิน 10,158,000 บาท
(สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 19,293,000 บาท (สิบเก้า
ล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจําหน่ายพัสดุ ข้อ 215 ข้อ(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎาภร ทั้งนี้ ให้มี
หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
/2.ระเบียบ...

-122.ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ.2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบั บ ที่ 3-5)
พ.ศ.2541 (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทํา
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
กรณีดังกล่าวเทศบาลต้องมีภาระติดพันในส่วนของการดูแลรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการตลอดจนบํารุงรักษาทรัพย์สินที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม จึงต้องขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
จึ ง เรี ยนมาเพื่ อโปรดนํ าเสนอภาเทศบาล พิจ ารณาให้ เห็ นชอบรับ โอน
ทรั พ ย์ สิ น จากจั ง หวั ด เพื่ อ ดํ า เนิ น กรรมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ไป นางสุ ช าดา พั น ธ์ น รา
นายกเทศมนตรี
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่มี

นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากจังหวัด ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือครับ
(สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจาก
จังหวัด ตามที่เสนอมา
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ ของสํานักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
นางสุชาดา พันธ์นรา
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
นายกเทศมนตรี
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริ มาณ
คุณภาพเปลี่ ยน หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ข้อความเดิม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด จํานวน 824,600 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็น ค่า จัด ซื้อ กล้อ งวงจรปิด ชนิ ดเครื อ ข่า ยแบบมุ มมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร จานวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจร
ปิดประจาปี พ.ศ. 2560
/-เป็นไปตาม...

-13- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 45 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานี
ขนส่ง)
ข้อความใหม่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด จํานวน 824,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 16 ตัว พร้อม
อุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจร
ปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 45 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานี
ขนส่ง)
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ทําให้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ นางสุชาดา พันธ์นรา
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้อ่านญัตติแล้ว ไม่ทราบ
ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรี
ได้สอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตรงไหน อนุญาตแจ้งให้สมาชิกทราบว่าญัตติได้มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านจะสอบถามอะไรอีกไหม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรด
ยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 คน)
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณตามที่เสนอมา
/ระเบียบวาระที่ 7...

-14ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ในวาระอื่นๆ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ เชิญ คุณกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล ครับ
นายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตฝากเรื่องที่ชาวบ้านได้
ร้องเรียนมาถึงท่านนายกเทศมนตรี ในเรื่องของแสงสว่างบริเวณถนนวรคามินท์ เพราะทุกวัน
พฤหัสบดี จะมีตลาดไนท์พลาซ่า และมีบางจุดที่ยังมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ อยากจะให้เพิ่ม
แสงสว่างบริเวณนั้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรี
ได้สอบถามในเรื่องแสงสว่างบริเวณถนนวรคามินท์ ตลาดไนท์พลาซ่า เดี๋ยวจะให้ทางกองช่าง
ได้เข้าไปสํารวจว่าควรจะมีการเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกไหม ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา ครับ
นายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่อยากจะนําเรียน
คณะผู้บริหาร 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ชาวบ้านศรีอามาน ฝากถามเรื่องคูระบายน้ํา เมื่อไหร่จะเข้า
ไปดําเนินการ ชาวบ้ านได้รับความเดือดร้อน 2. เรื่องคอกหมู ตอนนี้เข้าช่วงหน้าฝน ก็มี
ปัญหาขึ้นมาทันที 3.การจัดงานเมาลิดที่ผ่านมา งานทุกอย่างดีหมด แต่มาเสียตรงที่กิจกรรม
เลิกดึกจนเกินไป ไม่เหมาะสําหรับเด็กๆ ตัวเล็กๆ ฝากผู้อํานวยการกองช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย
นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นางสุชาดา พันธ์นรา
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรี
ในเรื่องของคูระบายน้ํา ชุมชนศรีอามาน ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะค่ ะ เนื่องจากว่า
โครงการบ้ านมั่น คงชุมชนศรีอามาน เป็นโครงการที่ พอช.ได้ทําข้อตกลงกับทางเทศบาล
ทุกกิจกรรมสาธารณะต้องทําข้อตกลงกัน ซึ่ง พอช.จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับทางชุมชน
เพื่อมาสมทบกับทางเทศบาล และในขณะนี้โครงการสร้างถนน หรือคูระบายน้ํา ทางชุมชน
ไม่ได้มาสมทบกับทางเทศบาล เทศบาลจึงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้
เรื่ องของคอกหมู ทางเทศบาลก็ได้ดําเนิน การกับเจ้าของคอกหมูมาโดย
ตลอด และทางเจ้าของก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดี และเทศบาลจะย้ํากับ
เจ้าของคอกหมูให้ดําเนินการให้ได้มาตรฐานอีกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
เรื่องงานเมาลิด ทางคณะกรรมชุมชนไม่เห็นด้วยในการจัดกิจกรรมในช่วง
กลางวันเพราะไม่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมงาน จึงได้มีข้อสรุปให้มีการจัดกิจกรรมในช่วง
กลางคืน ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
/นายอนันต์...

-15นายอนันต์ อับดุลรอมาน
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือจะ
ประธานสภาเทศบาล สอบถามอะไรอีกหรื อ ไม่ ถ้ าไม่มี บัด นี้เราก็ ได้ป ระชุมมาครบถ้ว นตามระเบี ยบวาระทุ ก
ประการแล้วผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง
(นายอีรูวัณ อารีฟินทร์ )

(ลงชื่อ)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ
(นายนพพล

ถ้าํ เจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕61
แล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕61
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายยาวารี บินสอเลาะ)
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกษม บุญทิพย์)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอมรัน

อุเซ็ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(นายอนันต์ อับดุลรอมาน)

