
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒   ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ผู้มาประชุม 
๑. นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๒. นาย นิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
๓. นาย สะมะแอ  บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๔. นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๕. นายสมัน  มตุริมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๖. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๗.  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๘.  นายอดุลย์  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
๙. นายอุสมัน  เจ๊ะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๐.  นายมะคอเละ  ปาระเปะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๑.  นายยา  วาแมดีซา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
๑๒.  นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายนิพนธ์  อับดุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายประชิต  พิสิฐธนกุล  รองปลัดเทศบาล 
 ๒.  นางสาวเชาว์เลขา  มีจันทร์  นักบริหารงานทั่วไป ๖ 
 ๓.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดา  จองเกียรติ์ นิติกร  ๕ 
 ๔.  นางกิติยา  วาแมดีซา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  ๕ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม ด้วยรองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
เลขานุการสภา ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ได้ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา

เทศบาลสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๖   บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมพร้อมกันแล้ว ครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญท่าน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ท าหน้าที่เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  คนใหม่ราย 
รองประธานสภาเทศบาล  นายยา  วาแมดีซา  เชิญแนะน าตัวครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ 
 

นายยา... 
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นายยา  วาแมดีซา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมนายยา  วาแมดีซา   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
นายเอกลักษณ์ ปะจิมะเย็ง ครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ 
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖   
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 
นายบือราเฮง  แวดอยี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ที่เคารพ  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายบือราเฮง  แวดอยี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอเพ่ิมเติม 

โครงการที่ได้น าเสนอไปในที่ประชุม  ในสมัยประชุมที่แล้ว  คือโครงการการ
ช่วยเหลือผ้าขาวห่อศพของศาสนาอิสลาม  ซึ่งขอให้บันทึกลงในรายงานการ
ประชุมด้วย 

 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณา 
    ๓.๑  การคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง ด้วยนายสะมะแอ  บูรอเดีย  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ได้ขอรอง
ประธานสภาเทศบาล  ลาออกจากต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ซึ่งมีผลตั้งแต่
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ดังนั้น ตาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๑๕  “เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้
สภาท้องถิ่นเลือก ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่น 
เลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง... 
 ให้ประธานสภาที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นและให้เป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรายงาน
ผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล  หรือ
นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  แต่งตั้งประธานสภา
ท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น”   

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ แทนต าแหน่งที่ว่าง โปรดยก 

มือขึ้น 
 
 

นายสะมะแอ... 
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นายสะมะแอ  บูรอเดีย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ที่เคารพ กระผม  นายสะมะแอ   
สมาชิกสภาเทศบาล บูรอเดีย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอเสนอ  นายดูหะเล็ม  

เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

 ผู้รับรอง  ๑.  นายสมัน  มตุริมย์  
๒. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 

 

นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นด ารงต าแหน่งประธานสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  แทนต าแหน่งที่ว่าง  อีกบ้างโปรดยกมือขึ้น 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ 

    -  ไม่มี 
 

นายประชิต  พิสิฐธนกุล  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ที่เคารพ  ตาม แห่งระเบียบรอง
ปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๑๔  “ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 
 

มติที่ประชุม   นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ที่เคารพ กระผม  นายดูหะเล็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ๊ะเต๊ะ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผม 

ให้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  กระผมขอสัญญาว่า
กระผมจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และวางตัวเป็นกลาง  
ขอบคุณครับ 
 

๓.๒  การขอความเห็นชอบ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม  
นายกเทศมนตรี  นายนิรัตน์  เสมอภาพ  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
    ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมือง 

รามันห์ ในการขอความเห็นชอบ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
หลกัการ  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  เพื่อใช้เป็นกฎ  กติกา  ในการ
ควบคุมก ากับดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ าเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองรามันห์เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วย
ลดปริมาณน้ าเสีย  ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น 
เหตุผล  โดยเหตุที่ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน  ครัวเรือนและชุมชน  ได้ปล่อยน้ า
เสียลงสู่รางระลายน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะโดยไม่ได้มีการบ าบัดที่ถูกวิธี 
   

ท าให้เกิด... 
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ท าให้เกิดปัญหามลภาวะ  ปัญหาน้ าเน่าเสียโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย  และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นและ
โดยที่มาตรา ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจในการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ
ในการเก็บ  ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  อีกท้ังการก าหนดให้มีที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น  เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการในกรควบคุมมิให้ผู้อยู่
อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย  และเพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียใน
อาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 
๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อก าหนดของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
สภาพของท้องถิ่น  สุขอนามัยของประชาชน  และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
สภาวะปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘  
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์เพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

-ร่าง- 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓)  และมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
และมาตรา ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๘  อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  และมาตรา ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 
 

ข้อ ๔  ... 



-  ๕  - 
 

 ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
 “บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
 “การระบายน้ า”  หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การสาดน้ า  หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการ
ถ่ายเทน้ า 
 “แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  คลอง  แม่น้ า  ทะเล  
และแหล่งน้ าสาธารณสะ  แหล่งน้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน  ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 

 ข้อ ๕  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยัง ไม่มี
กฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

 ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  ให้เจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่  ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่    ใน
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า

ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
 ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้  ทั้งนี้ รวมถึงเปลี่ยนบ่อดักไขมัน
ใหม่  ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่สามารถใช้การได้ด้วย 
 ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
ข้อ  ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)  ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท  นับแต่
วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้อ ๑๑  โทษปรับตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม 
เทศบญัญัตินี้ 
 ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในแหล่งระบาย
น้ าประกอบด้วย 
 
 

ข้อ ๑๔  ... 



-  ๖  - 
 

 ข้อ ๑๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
          นิรัตน์  เสมอภาพ 

(นายนิรัตน์  เสมอภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองรามันห์ 

 

นายนิรัตน์  เสมอภาพ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
นายกเทศมนตรี   นายนิรัตน์  เสมอภาพ  ขอเสนอให้สภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์พิจารณาร่าง 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๖  พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 

นายประชิต  พิสิฐธนกุล  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ที่เคารพ  ตาม แห่งระเบียบ 
รองปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การ
พิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” 

นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๖  เป็นสามวาระ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ รวดเดียว  โปรดยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๙   เสียง 
วาระท่ี  ๑  รับหลักการ 

นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบรบัหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์   
รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๖  โปรดยกมือขึ้น 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๘   เสียง 
 งดออกเสียง      ๑  เสียง  

 วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติ  อภิปรายหรือแก้ไข ร่างเทศบัญญัติ 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองรามันห์  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร   
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๕๖  โปรดยกมือขึ้น 

- ไม่มีการแปรญัตติ 
นายประชิต... 



-  ๗  - 
 

นายประชิต  พิสิฐธนกุล  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ที่เคารพ  ตาม แห่งระเบียบ 
รองปลัดเทศบาล   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา 

ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาในวรรคนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่”  

 วาระท่ี  ๓  ลงมติ 
นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบลงมติให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
รองประธานสภาเทศบาล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเทศบัญญติั 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ ต่อไป  โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๘   เสียง 
 งดออกเสียง      ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม สืบเนื่องจาก  นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ท าให้คณะกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งนายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ  เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  จะต้องด าเนินการคัดเลือกใหม่แทนนายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ  
เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรที่จะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจ
รายงานการประชุม 

นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ขอเสนอ   

นายสะมะแอ  บูรอเดีย  เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ผู้รับรอง  ๑.  นายยา  วาแมดีซา 

๒. นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘  เสียง 
 

นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นอะไรบ้าง  เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี  กระผมขอปิดการประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานสภาฯ 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสีตียาเร๊าะ  ดือราแม) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



-  ๘  - 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสะมะแอ  บูรอเดีย) 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายอาลีย๊ะ  วาแมดีซา) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายเอกลักษณ์  ปะจิมะเย็ง) 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 
 


