
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕61 

วันท่ี   26  มีนาคม   ๒๕61 

เวลา    09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

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

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          

2. นายสมหมาย   ตุกังหัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  1 

3. นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

4. นายยํามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง                       เขต  ๑  

5. นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  3 

6. นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง             เขต  5   

7. นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง        เขต  7 

8. นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง               เขต  8   

9. นายสมพล   อาดํา    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมอืง         เขต  9  

10. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู      เขต  3 

11. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  4 

๑2. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู         เขต  ๕ 

13. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า          เขต  1   

๑4. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

15. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง      เขต  3   

16. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง               เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน            เขต  2  

          (อยู่ระหว่างดําเนินคดี) 

2.  นายหรน    อุศมา  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู              เขต  1  (ลาปุวย) 

                           

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

3.  นายวรรโณ   เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4.  นายกอหร ี ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5.  นางลัญจนา  ภัทราภนิันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. นางบุญยืน  รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. นายประพันธ์  สารานพกุล หัวหนา้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9. นางสาวเสาวณีย์  แซ่จิว ผูอ้ํานวยการกองกิจการสภาฯ  

10. นางสาวมัลลิกา   พันธ์ภาค แทนผูอ้ํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

๑1. นางเกษร    เกตุแก่น ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

๑2. นายอรุณ   อาดํา แทนผูอ้ํานวยการกองการศกึษา ฯ 

๑3. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ ผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

14. นางอรรถยา  อารีกุล ผูอ้ํานวยการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

15. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

16. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

17. นายอูหมอด  มรรคาเขต นิตกิรชํานาญการ 

18. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

19. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

20. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

21. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

22. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายสุกิจ  สามี ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

 
 
 

 
 
 

 
“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นายเสรี   ทองเอียม ประชาชน 

2. นายคล้อย  อนิหลี ประชาชน 

3. นางสาวกูอารียา บิสนุม นักศึกษาฝกึงาน 

4. นายวีระพงษ์  แย้มยินดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

5. นายอดิศักดิ์  บินสะอาด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

6. นายธมลเดช ชื่นกิจรุง่เรอืง ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

7. นางสาวศุภกิา  จูฑะวนิช ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

8. นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจนี ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

9. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์อยู่ ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

10. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงษ์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

11. นางสาวพิริยานันท์  ช่อคง นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ 

12. นางสาวนวพร  สุขธร เจ้าพนักงานธุรการ 

13. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

14. นายชนิวัตร  ดาแลหมัน พนักงานขับรถยนต์ 

15. นายรอซีด ี แซะอาหลี พนักงานขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.3๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแลว้  ขอเชิญประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ทําหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว สตูลอ่านประกาศ 

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องเปิด 

นางศิริเพ็ญ  ฮะอุรา สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจําปี  พุทธศักราช  2561 ประธานสภาฯองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช  

2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546 และแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช  2552  ความว่า เมื่อเป็นการ

จํ า เป็ น เพื่ อประ โยชน์ แห่ งองค์ ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ด 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องยื่นต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดการประชุม

สมัยวิสามัญได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้

กําหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 

2561 มีกําหนด 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม 2561  

ถึงวันที่  1  เมษายน  2561 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21  มีนาคม  2561  ดาบตํารวจสุกฤษฎิ์   

มอญแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อํานวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 เพื่อ



~ ๕ ~ 

 

พิจารณาเห็นชอบวาระสําคัญต่างๆ  ตามระเบียบวาระการ

ประชุมที่ได้แจกใหทุ้กท่านแลว้   

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

ประธานสภาฯ วันนีม้ีคุณหรน  อุศมา  ได้ขอลาปุวย เพราะว่าท่านไม่สบาย 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม   

ประธานสภาฯ (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ 5.1  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พ.ศ. .. เชิญ

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงคําแถลงญัตต ิเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ ส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา 

พ.ศ. ...  ด้วยจังหวัดสตูลโดยสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ได้

อนุญาตใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าไปบริหารจัดการ

ท่าเทียบเรือปากบารา ช่ัวคราว มีกําหนดระยะเวลานับแต่วันที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เข้าบริหารจัดการท่าเทียบ

เรือปากบารา จนถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2561  หรือตามที่

สํ านักงานธนารักษ์พื้ นที่สตูล  กํ าหนด โดยจะต้องชําระ

ค่าตอบแทนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ให้

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ตามกําหนดและเมื่อวันที  2  

มีนาคม  2561 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  



~ ๖ ~ 

 

ประจําปี พุทธศักราช 2561  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ได้ให้ความเห็นชอบในการรับสิทธิในการบริหารจัดการท่า

เทียบเรือปากบารา เป็นการช่ัวคราวจากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่

สตูล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (1) (9) มาตรา 51 

(2) มาตรา 52  มาตรา 69  แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  

พุ ท ธ ศั ก ร า ช   2 552  และม าต รา  1 7 (1 3 )   แห่ ง

พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542  และ 

(8) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2535 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  พุทธศักราช 2553   และข้อ 6  วรรค 2  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2543  

และข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้

อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด  ออกข้ อบัญญั ติ เ พื่ อ เ ก็ บ

ค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2541 และมติที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ  สมัยที่

1 ครั้งที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2561  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  

2561 ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา 

อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด

ไว้ จงึขอเสนอญัตติ เรื่องข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล เรื่องการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พ.ศ. ...  

เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไป  จึงเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณา และขอความ

เห็นชอบสภาให้พิจารณา 3 วาระรวด   

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติตามที่ท่านนายกฯเสนอว่าขอพิจาณา 3  

วาระรวด  ผมขอมติก่อนเดี๋ยวจะให้ท่านอภิปราย จะขอมติว่า

สมาชิกฯเห็นดว้ยกับนายกฯ โปรดยกมอื  

เลขานุการสภาฯ - เห็นด้วย  11  เสียง 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่ม ี

 - งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณา 3  

วาระรวด  

 ต่อไปมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย   เชิญคุณสมหมาย  

ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ท่านประธานฯที่เคารพ ในส่วนของท่าเรือปากบารา ผมก็

ได้อภิปรายไปบางส่วนเมื่อวันก่อน วันนี้ที่ผมงดออกเสียงผมมี

เหตุผลที่ 1 ผมเห็นคลิปขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา 

คลิปตัวนั้นบอกว่าเขายังดําเนินการอยู่ในเรื่องของท่าเทียบเรือ

ปากบารา และวันนี้สภาก็อนุมัติข้อบัญญัติในการควบคุมท่า

เทียบเรือเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าศาลปกครอง ที่เขายื่นฟูอง

ศาลปกครองจะสั่งระงับชั่วคราวหรอืไม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านครับ คือตัวนี้นั้นเราจําเป็นต้องดําเนินการต่อ มันจะ

หยุดเว้นวรรคอยู่ไม่ได้ ในส่วนของผูเ้ห็นด้วยฝุายตรงข้ามที่เขายัง

ไม่ยอมเขาก็ดําเนินการต่อกันไป และก็ค่อยว่ากัน มีท่านอื่นที่จะ

อภปิรายอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสน ี หลังจิ - ดิฉันเห็นด้วยกับท่าน สจ. สมหมาย  ตุกังหัน คือมันยังไม่

เรียบร้อยเพราะฉะนั้นดิฉันก็ เลยไม่ขอออกความเห็นก่อน 

ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ - ท่าน สจ.ยาสนี หลังจิ คือตอนนี้สภานั้นรับหนังสือมา

จากธนารักษ์ และรับหนังสือมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เรา

ดําเนนิการทุกอย่างไปตามขั้นตอนตรงนี้ แล้วเหตุการณ์ข้างหน้า

นั้นถ้าศาลปกครองวา่ยังไงนั้น เราก็ค่อยว่ากันอีกรอบ เราจําเป็น

จะต้องเดินทางต่อ   มีสมาชิกฯที่จะอภิปรายอีกไหม   เชิญคุณ

ศริิศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน เมื่อเราเปิดประชุม

วิสามัญครั้งที่แล้วเรามีมติรับหลักการว่าเราจะเข้าบริหารท่า

เทียบเรือปากบารา โดยหนังสือมาจากธนารักษ์พื้นที่สตูล 

หนังสือมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เรามีมติในสภาไปแล้วว่าให้
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เราเข้าไปดําเนินการในการบริหารท่าเรือปากบารา วันนี้เราเปิด

สภาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกําหนดญัตติ เรื่องการบริหารจัดการท่า

เทียบเรือปากบารา นั่นคือข้อที่ 5.1  และข้อ 5.2 ก็คือการให้

เช่าพื้นที่ คือตอนนี้มันผ่านขั้นตอนว่าจะรับหรือไม่รับไปแล้ว 

เพราะครั้งที่แล้วเรามีมติไปแล้วทีนี้ในส่วนของศาลปกครองหรือ

อะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่ากันมันเป็นเรื่องระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากน้ํา กับธนารักษ์พื้นที่สตูล หรือจังหวัดสตูล ไม่

เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อไม่เกี่ยวข้องกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลก็มีหนังสือมาแล้ว และก็ผ่านวาระความเห็นชอบไปแล้ว 

และก็ต้องดําเนินการต่อ ส่วนฟูองหรือไม่ฟูองเราก็ยังไม่เห็น มี

แต่คําพูดว่าฟูองศาลปกครอง แต่เรายังเห็นสํานวนและเห็น

คําสั่งฟูองบ้างหรือยัง เราก็ยังไม่เห็น เมื่อเรายังไม่เห็นแสดงว่า

เรายังไม่รับรู้อะไรเลย ผมก็ขออนุญาตเสนอว่าให้ดําเนินการตาม

ญัตติในครั้งที่แล้ว ที่ผ่านวาระไปแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ขอเชญิท่านนายกฯ ชีแ้จง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็จะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่สมาชิกฯได้

ร่วมกันอภิปรายในส่วนของการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปาก

บารา ก็สืบเนื่องจากก็คงจะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าจังหวัด

นั้นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าไป

ดําเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ในส่วนของการ

เตรียมการเพื่อการเขา้รับบริหารนั้น อํานาจอยู่ที่สภาจะให้ความ

เห็นชอบหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาสภา

แห่งนี้ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการเข้าไปบริหาร

จัดการท่าเทียบเรือปากบาราไปแล้ว หลังจากที่สภาเห็นชอบใน

วันนั้นผมเองในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก็ได้

ทําหนังสือนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลไปว่าสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเตรียมการใน

เรื่องของการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยจะต้องมาออก

ข้อบัญญัติที่เป็นข้อบัญญัติในเรื่องของการบริหารจัดการท่า
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เทียบเรือปากบารา และก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการรับ

พนักงาน เจา้หนา้ที่ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาซึ่งก็ได้เรียนจังหวัด

ไปว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลน่าจะเข้าพร้อมดําเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2561 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงก่อนวันที่ 

1 นั้นผมอยากจะเรียนว่าเป็นช่วงของการเตรียมการ การนํา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการบริหาร

จัดการท่าเทียบเรือปากบารา ที่เข้ามาสู่สภาฯในวันนี้ก็เป็นส่วน

หนึ่ งของการเตรียมการ ถ้าสภาไม่ เห็นชอบในเรื่องของ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็จะเข้าไปดําเนินการ

ไม่ได้ อาจจะดําเนินการได้แต่ว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอะไร

ต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นการผ่านข้อบัญญัติในวันนี้ในเรื่องของ

การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราก็คือการใช้ในการ

บริหารจัดการ ก็คือการเตรียมการจัดการเก็บค่าธรรมเนียมอัน

นั้นสว่นหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่าสภาฯเห็นชอบในวันนี้แล้วผมเองก็ต้อง

นํา เสนอท่านผู้ ว่ าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ ก่อน

ประกาศใช้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการประกาศใช้เมื่อไหร่นั้น ผม

อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ยังมีเรื่องคาราคาซังอยู่ระหว่าง

จังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําอยู่ ทราบข่าวจาก

ท่านธนารักษ์ว่า ท่านธนารักษ์ได้ทําหนังสือส่งท่านผู้ว่าฯให้เซ็น

ไปให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํานั้น คืนท่าเรือให้กับธนา

รักษ์ภายในวันที่ 26  มีนาคม  2561 คือวันนี้ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากน้ําจะคืนหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากน้ํายังไม่คืนท่าเรือให้กับธนารักษ์ วันที่ 1  เมษายน  2561

ถ้ายังไม่คนื องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็น่าจะเข้าไปบริหาร

จัดการไม่ได้เพราะว่าเรานั้นไม่ได้รับมอบท่าเรือจากองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากน้ํา เราต้องรับมอบท่าเรือจากธนารักษ์

เพราะฉะนั้นต้องให้ทางธนารักษ์กับองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากน้ําปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากที่ธนารักษ์รับแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเข้าไปรับจากธนารักษ์อีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งผมอยากจะเรียนสภาตรงนี้ว่าในส่วนของการบริหาร
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จัดการ ซึ่งจังหวัดทําหนังสือมาบอกว่าจะให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเข้าไปจัดการบริหารช่ัวคราวถึงวันที่ 31  พฤษภาคม 

2561 หรือตามที่ธนารักษ์กําหนดนั้น ผมเองคงจะเรียนทาง

จังหวัดไปในรอบการเรียนเรื่องการผ่านข้อบัญญัติสภาในวันนี ้

เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ว่าในส่วนของท่าเทียบเรือ

ปากบารา เท่าที่ได้รับทราบจากธนารักษ์แล้วได้เข้าไปพูดคุยได้

ไปสํารวจพื้นที่ ทราบว่าครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นเก้าอี้นั่งพักรอ หรือ

เค้าเตอร์อะไรต่างๆที่ใช้เป็นสถานที่ ใช้เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้

ให้บริการกับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากน้ํา ซึ่งถ้าองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา คืน

ท่าเรือให้ธนารักษ์ผมเข้าใจว่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นเก้าอี้พวก

นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําก็ต้องเอากลับ ซึ่งอยากจะ

เรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเอง ก็จะตอ้งซื้อใหม่หรือ

เช่าเพื่อเข้าไปบริการนักท่องเที่ยว ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าถ้า

หากว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทําแค่ 3-4 เดือน

ตรงนี้การซื้อการเช่านั้นเราก็อาจจะมีความลําบากใจที่จะ

ดําเนินการ เช่านั้นอาจจะได้แต่ซื้อคงจะน่าไม่เป็นผลเพราะ 4 

เดือน เพราะฉะนั้นผมก็จะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าอย่าง

น้อยที่สุดควรจะให้องค์การบนริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าไป

บริหารจัดการซักประมาณหนึ่งปี หรือหนึ่งปีเศษๆ อย่างน้อย

ที่สุดควรจะถึง 31  พฤษภาคม ปีหนา้ ซึ่งเป็นช่วงตัดต่อระหว่าง

Low Season กับ High Season ซึ่งถ้าหากว่าเราได้รับการ

มอบหมายจากจังหวัดให้บริหารซักประมาณหนึ่งปีกับสองเดือน

โดยประมาณ ซึ่งถ้าหากว่าได้ในเงื่อนไขอย่างนั้น ผมก็เข้าใจว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็น่าจะจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ซึ่งใน

การจัดซื้อครุภัณฑ์นั้นก็คงจะต้องนํามารบกวนท่านสมาชิกฯอีก

ครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องเสนอสภาฯให้ความเห็นชอบส่วนในเรื่อง

ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เป็นพนักงานจ้างเหมานั้นอยากจะ

เรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เปิดรับสมัครไป 

ตั้งแต่วันอังคารจนมาถึงวันเสาร์ วันนี้ประกาศผู้มีสิทธิแล้ว

ปรากฏว่ามีจํานวนผู้สมัครกับจํานวนพนักงานที่รับนั้นยังไม่ครบ
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ก็อาจจะสอบสัมภาษณ์ไปในส่วนที่รับมาแล้วส่วนที่เหลือก็คง

จะต้องเปิดรับใหม่รอบสองก็ว่ากันไป ซึ่งในส่วนนี้ก็เข้าใจว่าถ้า

หากองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํากับธนารักษ์พื้นที่สตูล 

หรือกับจังหวัดนั้น เคลียร์กันเรียบร้อยในการส่งมอบ วันที่ 1 

เมษายน  2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็น่าจะเข้าไป

รับบริหารจัดการแต่ถ้าหากว่ายังไม่เรียบร้อยก็จะอยากจะเรียน

สมาชิกฯทุกท่านว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็คงจะเข้าไป

รับไม่ได้ต้องให้เขาเคลียร์กันให้จบก่อนในส่วนตรงนั้น จะมีการ

ฟูองศาลยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่สุดท้ายแล้วถ้าธนารักษ์ไม่

สามารถรับพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําได้นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็คงจะเข้าไปรับยังไม่ได้ ก็เรียน

เพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีใครจะอภปิรายอีกไหม เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย ตุกังหัน - ผมหารือท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล นดิหนึ่งในที่ตรงนี้มีผู้รู้กฎหมายผมยกตัวอย่างท่านอาจารย์

วรรณโณ เวชศาสตร์  ซึ่งท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบ และปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในการทําข้อบัญญัติของ

องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา มีอยู่แล้วหนึ่ง แน่นอนต้องมี

อยู่แล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทํามาอีก 1 ฉบับ 

เพราะฉะนั้นที่ ที่เดียวกัน 2ที่ไปควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผม

หารอืว่าได้หรอืไม่ได้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชญิท่านนายกฯชว่ยชีแ้จงหน่อย  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขออนุญาตอกีทีนะ ในส่วนนี้ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้คง

ไม่ซ้ํากันนะครับ เพราะว่าข้อบัญญัติของเรานี้ เราจะประกาศใช้

เมื่อวันที่เราเข้าบริหารถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าบริหารเราก็ยังไม่

ประกาศใช้ เพราะฉะนั้นของเราจะไม่ซ้อนของเขาอยู่แล้ว 

เพราะฉะนั้นผมจะประกาศใชเ้มื่อทางโน้นเขาเคลียร์กันเรียบร้อย

ก็ขออนุญาตชีแ้จงแค่นี้  

ประธานสภาฯ - ก็ตามที่ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายมา หรือท่าน

นายกฯชี้แจงก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับ สรุปว่าผมจะขอมติขั้นตอน

ของการรับหลักการ ท่านเลขาฯนับองค์ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ - องค์ประชุมครบ 

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติเห็นชอบวาระรับหลักการ สมาชิกฯท่านใด

เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  11  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

 - งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมรับหลักการเห็นชอบด้วยคะแนน 11  

เสียง  ขั้นพิจารณาวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกฯ  

จะแปรญัตติหรือไม่ เ ชิญพิจารณาตั้งแต่ข้อ 1 เป็นต้นไป

ตามลําดับจนถึงข้อสุดท้าย เชิญพิจารณาครับ  มีไหม ถ้าไม่มี

แปรญัตติขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯรายงานและบันทึก

ความเห็น  

เลขานุการสภาฯ - ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการ

บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา พุทธศักราช ...  

 ข้อ  1  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  2  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  3  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  4  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  5  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  6  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  7  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  8  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  9  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  10 ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  11  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  12  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  13  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
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 ข้อ  14  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  15  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  16  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  17  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  18  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  19  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  20  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ  21  ไม่มีการแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

 การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ 

 -  ไม่มี  

 การสงวนค าขอแปรญัตติ 

 - ไม่มี  

 คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติคืนสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่

สาม ต่อไป 

ประธานสภาฯ - ผมจะขอมติเห็นชอบผ่านวาระที่สอง สมาชิกฯท่านใด

เห็นชอบผา่นวาระที่สอง  โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบผา่นวาระที่สอง  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

 - งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ -  มติที่ประชุมเห็นชอบผ่านวาระที่สองด้วยคะแนน 12 

เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี   งดออกเสียง 2 เสียง   

 ขั้นตอนวาระที่สามให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติต่อที่

ประชุมเลย  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 
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 - งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยคะแนน 

12 เสียง ไม่เห็นชอบ  –ไม่ม-ี   งดออกเสียง 2 เสียง   

 ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติ การให้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา

โดยไม่ต้องประมูล  เชิญท่านนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลงญัตติ เรื่องการให้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ

ปากบาราโดยไม่ต้องประมูล ด้วยสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล 

ได้ให้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้บริหาร

จัดการท่าเทียบเรือปากบารา เป็นการช่ัวคราวโดยมีกําหนด

นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าบริหารจัดการ

ท่าเทียบเรือปากบารา ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2561 หรือ

ตามที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล กําหนด และเมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2561 ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  

พ.ศ.261 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ให้ความ

เห็นชอบในญัตติการรับสิทธิในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

ปากบารา ช่ัวคราวจากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สตู แล้ว  และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่

บางส่วนของท่าเทียบเรือเฉพาะในส่วนของร้านขายของที่ระลึก 

ร้านแสดงสินค้า OTOP ห้องโถงพักคอย และตั้งบูทขายสินค้า 

และแผงจําหน่ายสินค้าภายนอกอาคารโดยมีกําหนดระยะเวลา

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561  หรือตามที่สํานักงานธนารักษ์

พื้นที่สตูลกําหนด  หากจะใช้วิธีการประมูลจะต้องใช้ระยะเวลา

ดําเนินการประมูลมากพอสมควรและอาจจะเกิดความไม่

เหมาะสมกับการให้เช่าพืน้ที่ในกรณีนี้จึง จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ดําเนินการให้เช่าท่าเทียบเรือปากบาราโดยไม่ต้องประมูลอาศัย

อํานาจตามความใน ข้อ 6  วรรคสอง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พุทธศักราช 2543 กําหนดไว้ในการนี้เพื่อให้การ

บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

ไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ จึงขอเสนอญัตติเรื่อง การ

ให้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบาราโดยไม่ต้องประมูล เพื่อให้สภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต่อไป  ก็จะขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่ ที่ให้เช่านั้นก็จะเป็นพื้นที่

ห้องฮับต่างๆ ที่อยู่ในท่าเทียบเรือ  และแม่ค้าแผงลอยต่างๆ

จําหน่ายอยู่ ซึ่งอยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าจะต้องประมูลเป็น

แมค่้ารายย่อยซึ่งไม่น่าจะเหมาะ การประมูลโดยปกติแล้วควรจะ

ใช้ให้กับการให้สัมปทานกับเอกชนหรืออะไรต่างๆ ซึ่งถ้าหากว่า

มาทํากับแม่ค้ารายย่อยนั้น มันคงจะเป็นไปไม่ได้ในส่วนหนึ่ง กับ

อีกส่วนผมอยากจะเรียนว่าในการให้เช่าพื้นที่ แม้ว่าจะไม่ต้อง

ประมูลก็จริงแต่ว่าการให้เช่าพื้นที่นั้น เรามีคณะกรรมการจัดหา

ผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีการ

แต่ งตั้ ง กั นมาและก็ ใ นการพิ จ ารณา ให้ เ ช่ า พื้ นที่ ต่ า ง ๆ 

คณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนด ค่าเช่า และก็อัตราการเช่าหรือ

อะไรต่างๆ ซึ่งมีกรรมการชุดนั้นจะถูกแต่งตั้งโดยกฎหมายและก็

เป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้น การให้เช่าต่างๆ เราก็ดําเนินการ

ตามที่คณะกรรมการจัดกาผลประโยชน์กําหนดอยู่แล้วเพียงแต่

ว่าผู้ที่เข้ามารับการบริการหรือผู้ขายนั้น ซึ่งผมก็ได้ประกาศ

ให้กับสาธารณชนได้รับทราบแล้วว่าเราจะไม่เพิ่มผู้ประกอบการ 

เราจะให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่มีความประสงค์จะเช่าต่อ ก็

ดําเนนิการเช่าต่อไปโดยมาทําสัญญาเช่าใหม่กับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูลต่อไป ซึ่งในลักษณะนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่

บรรเทาหรอืว่าดูแลผู้ค้ารายเดิมใหไ้ด้รับสิทธิตอ่ไป ถ้าหากว่าเขา

ยังมีความประสงค ์ก็ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปรายไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  12  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

 - งดออกเสียง   2  เสียง 

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบ  12 เสียง   ไม่เห็นชอบ  –ไม่มี-   

งดออกเสียง 2 เสียง   



~ ๑๖ ~ 

 

 ต่อไปข้อ 5.3  ญัตติ  การขอความเห็นชอบในการให้เช่า

พื้นที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม  สนามกีฬา

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอเสนอคําแถลงญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการให้

เช่าพื้นที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม  สนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ได้ทําสัญญาเช่าให้กับห้างหุ้นส่วนจํากัด สตูล 

ยูไนเต็ด เพื่อให้เช่าพื้นที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม   

ใต้ถุนอัฒจรรย์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อ

วันที่ 31  สิงหาคม  2560  โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี  

นับตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2560 จนถึงวันที่  31  สิงหาคม 

2562  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ให้ความ

เห็นชอบดําเนินการเช่าโดยไม่ต้องประมูลในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 

1 ประจําปี พุทธศักราช 2560  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2560  

และเมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมาห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สตูล ยู ไนเต็ด ได้ร้องขอขยายระยะเวลาในการเช่าพื้นที่

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล จากเดิม 2 ปี  นับตั้งแต่ 1  กันยายน  2560  

ถึง 31 สิงหาคม  2562 โดยขอเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสัญญา

เป็นวันที่   31  ธันวาคม  2565  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ซึ่งมี

ระยะในการเชา่เกิน 3 ปี นับรวมทั้งหมด อาศัยอํานาจตามความ

ใน ข้อ 6 วรรคแรก (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุ ท ธ ศั ก ร าช   2 543  ซึ่ ง ไ ด้ กํ าหน ด ไ ว้ ว่ า ก า ร ให้ เ ช่ า

อสังหาริมทรัพย์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นถ้ามีกําหนดเกิน 

3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งอยากจะเรียนว่าในส่วนของ

คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ก็ได้ประชุมกัน และก็ได้

กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใหม่ที่ต่อสัญญาอะไรต่างๆ ให้

เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งผลประโยชน์ของ



~ ๑๗ ~ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็มากขึ้น ในการนี้เพื่อให้การเช่า

พื้นที่สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล กับห้างหุ้นส่วนจํากัด สตูล ยูไนเต็ด 

เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญคุณศิริศักดิ์  

ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทปีรัศมกีุล - จริงๆแล้วจะพูดว่าจะอภิปรายก็ไม่เชิง ผมขออนุญาต

หารอืสักนิดเกี่ยวกับบริษัทสตูล ยูไนเต็ด ที่ได้เช่าพื้นที่สนามกีฬา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งเมื่อก่อนนั้นได้เช่าสนาม

ในช่วงห้วงเวลา ซึ่งไม่ได้ใช้สปอร์ตไลท์ติดไฟ ซึ่งเยอะมากแต่

ตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาแข่งขันจากสี่โมงมาเป็นหกโมงซึ่งใช้ไฟ

ทั้งหมด ทั้งสนาม ก็ผมได้รับการสอบถามจากชาวบ้านซึ่งผมก็

ตอบแทนไม่ได้ ก็จําเป็นต้องเอาตรงนี้มาหารือและก็สอบถาม

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าในห้วงเวลาที่การใช้ไฟเกิดขึ้น

ช่วงนี้กับค่าเช่าเมื่อก่อนซึ่งไม่มีค่าไฟเพราะมันเป็นช่วงสี่โมงถึง

หกโมงอะไรประมาณนี ้คอืไม่ได้ใช้สปอร์ตไลท์มากกว่านั้น ก็ต้อง

ฝากถามว่าในส่วนตรงนี้เราคิดเพิ่มเขายังไง ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชญิท่านนายกฯ ชีแ้จง 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชี้แจงท่านสมาชิกฯที่ได้สอบถามเพิ่มเติม 

เบื้องต้นอยากจะเรียนท่านสมาชิกฯว่าส่วนที่ว่าเช่าโดยในคํา

แถลงญัตติตรงนี้กับตัวสนามมันคนละส่วนกัน ส่วนที่เช่าตรงนี้

เป็นเช่าอาคารเพื่อทําเป็นสํานักงานและก็ทําเป็นห้องขายของที่

ระลึกซึ่งตัวน้าส่วนหนึ่ง ส่วนสนามนั้นก็จะมีการขอใช้ ขอเช่า อีก

ส่วนหนึ่งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วในหลักการเช่า

สนามเพื่อใช้ในการแข่งขันนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

ระเบียบการเช่าสนามอยู่ ซึ่งเราคิดตามระเบียบอยู่แล้ว ถ้าหาก

ว่าใช้แข่งขันในเวลาปกติที่ไม่ใช้ไฟ ค่าเช่ามันก็จะเป็นส่วนของค่า

เช่าใช้สนามถ้าหากว่าใช้ไหด้วยส่วนของค่าไฟนี้มันก็จะคิดอีก

เกรดหนึ่งคือคิดค่าเช่าบวกค่าไฟ ซึ่งค่าไฟถ้าผมจําไม่ผิดช่ัวโมง



~ ๑๘ ~ 

 

ละ 2,000.-บาท แข่งครั้งหนึ่งประมาณ 2 ช่ัวโมง ก็ต้องเพิ่มอีก

ประมาณ 4,000.-บาท นั่นคือในส่วนของการใช้สนามในการ

แข่งขันซึ่งตรงนี้มีนมีหลักการ มีอะไรกําหนดอยู่ เรียบร้อย

หมดแล้ว ซึ่งเราก็ว่ากันไปตามหลักการตรงนั้น ซึ่งตรงนั้นไม่ได้

รบกวนสภาฯ ก็เรียนเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   14  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง 

โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

 - งดออกเสียง   - ไม่ม ี-  

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบ  14 เสียง   ไม่เห็นชอบ  –ไม่มี-   

งดออกเสียง – ไม่ม ี-    

 ต่อไปข้อ 5.4  ญัตติ ขอขยายเวลาในการใช้พื้นที่วางเครื่อง

ปั่นไฟใต้อัฒจรรย์ติดกับส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดสตูล  เชิญนายกฯ แถลง   

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ขออนุญาตเสนอคําแถลงญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใน

การให้ใช้พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

บริเวณใต้อัฒจรรย์ติดกับสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดสตูล ด้วยสโมสรฟุตบอลสตูล  ยูไนเต็ด แจ้งว่าได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 4 จากเวลา 

16.00 น. เป็นเวลา 18.00 น. และจะมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมา

สํารองเพื่อใชใ้นกรณีที่เกิดไฟฟูาดับหรือไฟฟูาตกขณะแข่งขัน ใน

นัดที่สโมสรสตูล  ยูไนเต็ด เป็นเจ้าบ้าน และสมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมได้มีโครงการจัดมอบเงิน

สนับสนุนให้ในการพัฒนาศักยภาพของสโมสรสมาชิก เพื่อการ

พัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากล

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมได้

กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินสนับสนุนโครงการในหัวข้อที่ 

7 สัญญาเช่าที่หากทําการเช่าพื้นที่สัญญาเ ช่าจะต้องมี



~ ๑๙ ~ 

 

ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 5 ปี นับจากวันที่เริ่มโครงการ สโมสร

ฟุตบอล สตูล ยูไนเต็ด จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อขอใชพ้ื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล บริเวณใต้อัฒจรรย์ติดกับสํานักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล สําหรับวางเครื่องปั่นไฟ และขอ

ติดตั้งโครงเหล็กสําหรับปูองกันเหตุและความปลอดภัยของผู้มา

ใช้บริการสนามกีฬาโดยในการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่

ดังกล่าวให้สิ้นสุดในการให้ใช้ในวันที่ 31  ธันวาคม  2565 

ทั้งนีค้่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าติดตั้งโครงเหล็ก สโมสร 

สตูล ยูไนเต็ด จะเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการ และถ้าหาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องปั่น

ไฟสําหรับกิจการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สโมสร สตูล ยูไนเต็ด ก็ยินดีที่จะให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช 

2560 ความวา่ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ 

พุทธศักราช 2535  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พุทธศักราช 2549  และ

บรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติ และข้อกําหนดอื่นๆ 

เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ

หน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พุทธศักราช 2535 หรือ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทาง

อีเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร

พัสดุของหน่วยงานภาครัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบหรือ

ประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2539 (ฉบับที่ 3-5) พุทธศักราช 
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2541 (ฉบั บที่  6 )  พุ ทธศั กราช  2543  (ฉบั บที่  7 ) 

พุทธศักราช 2545  (ฉบับที่ 8 ) พุทธศักราช 2547  (ฉบับที่ 

9) พุทธศักราช 2553  ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์

หรือใช้สิทธิใดๆอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ใน

การนี้เพื่อการให้ใช้พื้นที่ใต้อัฒจรรย์สนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล บริเวณใต้อัฒจรรย์ด้านที่ติดกับสํานักงานการ

กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล สําหรับวางเครื่องปั่นไฟและ

ติดตั้งโครงเหล็กกับสโมสรฟุตบอล สตูล ยูไนเต็ด เป็นไปตาม

ระเบียบที่กําหนดไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอเสนอ

ญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะอภิปราย ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายกฯ แถลง โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ  14  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่นายกฯแถลงโปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

 - งดออกเสียง  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมเห็นชอบ  14 เสียง    ไม่เห็นชอบ  –ไม่มี-  

งดออกเสียง  -ไม่มี- 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภาฯ - เชญิท่านสมาชิกฯเสนอเรื่องอื่นๆ  เชญิคุณอะหมาด หลงจิ 

นายอะหมาด  หลงจิ - วันนี้ผมมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับ และผมมีเรื่องฝากก็คือ 

ท่านอานัส  ฮะยีมะแซ ท่านฝากถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของท่าน 

เมื่อท่านถูกสั่งพักงานมาช่ัวขณะ ก็ฝากถามว่าตอนนี้ เขา

ดําเนินการเรื่องของท่านไปถึงไหน สอบถามท่านที่รับชอบ

เพราะว่าเขาจะได้กลับมาทํางานรับใช้พี่น้องต่อไป  

ประธานสภาฯ - ท่านครับ คือของท่านอานัส ฮะยีมะแซ ก็ดําเนินการไป

ตามขั้นตอนอยู่แล้ว เพราะว่าวันก่อนท่านเสนอมาผ่านผม  ผมก็
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แทงหนังสือไปตามขั้นตอนตรงนี้ กําลังดําเนินการอยู่เพราะว่า

ทักๆอย่างมันต้องสอบต้องอ่านรายละเอียดและต้องตีตัวบท

กฎหมาย เพราะว่าของท่านอานัส ฮะยีมะแซ นั้นคือการปล่อย

ตัวช่ัวคราว จะมีคําว่าปล่อยตัวช่ัวคราวอยู่แต่เมื่อท่านทําเรื่อง

มาแล้วและก็เสนอไปตามขั้นตอน คงจะรู้ผลในเร็วๆนี้  มีสมาชิก

ฯท่านใดที่จะอภปิรายอีกไหม  เชญิคุณสมหมาย  ตุกังหัน 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ในวาระอื่นๆวันนีผ้มขออนุญาตท่านประธานฯ จะถามท่าน

ประธานฯก่อนวา่ให้เวลาผมแคไ่หน  

ประธานสภาฯ - คือท่านครับผมให้เวลาท่านถึงเย็นเลย แต่ว่าต้องพูดใน

ประเด็น ถ้าพูดนอกประเด็นผมจะบอกท่าน 

นายสมหมายตุกังหัน - เริ่มเลยนะครับท่านประธานสภาฯในฐานะที่ท่านนั่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันศุกร์ที่เราประชุมใน

วาระวันที่ก่อนที่เราประชุมครั้งที่แล้ว และตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับ

รายงานการประชุมในฐานะผมเป็นประธานตรวจรายงานการ

ประชุมผมก็ยังไม่ได้ตรวจและตอนนี้ก็ไม่ได้รายงาน วันนั้นผมมี

ความรู้สึกว่าท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

จะไม่ให้ผมพูด ในความรูส้ึกผมว่าท่านพยายามยังยั้งไม่ให้ผมพูด

ในสภาฯท่านบอกว่ามีคนประท้วงก็ไม่มี ท่านบอกว่าให้เวลา 1 

นาที ผมได้คําเดียว 

ประธานสภาฯ - ท่านครับ ผมขอขัดจังหวะนิดหนึ่งตอนที่ท่านพูดอยู่ ผมนั่ง

อยู่ตรงนี้ท่านไม่เห็นท่านอะหมาด ยกมือ ผมคิดว่ายกมือใน

ขณะที่ท่านอื่นอภิปรายอยู่น่าจะมีการประท้วง ไม่ประท้วงผู้พูด 

ก็ต้องประท้วงประธานสภาฯ ผมถามว่าท่านอะหมาดประท้วง

เรื่องอะไรครับ เพราะท่านอยู่ตรงนี้ท่านหันหน้ามาหาผมท่านไม่

เห็น ผมไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าผมถามท่านอะหมาดจริงว่าประท้วง

เรื่องอะไร แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อบังคับนะ ก็สรุปว่าเคลียร์

กัน จบนะ 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ยังครับ มีอีกนิดท่านประธานฯผมขอเวลาตรงนั้น ท่าน

บอกว่าให้ 1 นาที ผมได้คําเดียวท่านบอกว่าหยุด เสร็จแล้วผม

ว่าท่านด้วยความเคารพท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูลเหมือนพี่ชาย ในฐานะที่ท่านรู้ทางศาสนาถึงสูงสุด
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ของศาสนาพุทธ ในสภาแห่งนี้และมีผู้รู้สูงสุดของอิสลามอยู่คือ

ท่านกอหรี ปัญญายาว และผู้รู้สูงสุดตรงนี้ที่เรียกว่านักธรรมช้ัน

เอก หรือท่านสุกฤษฎิ์  มอญแก้ว  ท่านวันนั้นในความรู้สึกผม

เหมือนกับท่านตกศาสนา ถ้าศาสนาใดที่มุสาหรือว่าโกหก ใน

ความรู้สึกผม ผมว่าเราตกศาสนาถ้าอิสลามต้องกล่าวคํา

ปฏิญาณใหม่ใช่ไหมท่านกอหรี  แต่ว่าตรงนั้นผมไม่เอามาโยง

ท่าน ภาษาบ้านเราว่า หยวนๆ ในส่วนของท่านประธานฯแต่ผม

อยากจะตั้งฉายาให้ท่านว่า ท่านคือจงอางต่างถิ่น วันนี้ท่าน

ประธานสภาฯอย่าโกรธผมเลยผมขอทําความเข้าใจด้วยสภาแห่ง

นี้ ตั้งแต่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมา ผมพูด

เล่นมัง่แต่วา่เราก็อยู่ในกรอบ เราเป็นทีมเดียวกันแต่วันนี้ทางสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจจะมองผมไปในอีกแง่หนึ่ง ก็ไม่

เป็นไรมันเป็นสิทธิสว่นบุคคลที่จะมอง ผมมาเข้าเรื่องในเรื่องของ

งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาที่

เด็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือว่าผู้ควบคุมงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปโดนทําร้าย ซึ่งเขาไปควบคุม

งานของผู้รับเหมาเกียรติเจริญชัยที่ละงู และก็โดนทําร้ายวันนั้น

ผมมีความรูส้ึกว่าผมไม่สบายใจที่สุด พอถูกทําร้ายผม 

ประธานสภา - ท่านสมหมาย ครับ ขอขัดจังหวะท่านสักนิด คนที่ทําร้าย

นั้นผู้รับเหมาหรือว่าลูกจ้าง ลูกน้องด้วยกันหรือว่าแบบไหนครับ

ท่าน  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ขออนุญาตครับท่านประธานฯ ในส่วนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ต้องส่งคนไปควบคุมงานในที่ ที่บริษัทมารับเหมา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะฉะนั้นถ้าคนของบริษัทคน

หนึ่งคนใดไม่วา่มาทําร้ายคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง

มีผู้ออกมารับผิดชอบครับท่านประธานฯ ท่านนายกฯคนหนึ่งที่

ต้องรับผิดชอบ ทีนี้ลูกน้องของเรา  ลูกน้องนายกฯ ลูกน้องของ

ปลัดฯ ลูกน้องของหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด ไปโดนทําร้ายโดยบริษัทที่เราไปควบคุมงานคือบริษัท

เกียรตเิจริญชัย แต่วันนี้เราได้แจ้งความดําเนินคดีไปแล้ว แต่ไม่รู้

ว่าแจ้งความดําเนินคดีในเรื่องคนของบริษัทเกียรติเจริญชัยไป
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หรอืเปล่าเพราะฉะนั้นผมหวังว่าสภาแห่งนี้จะเป็นที่บอกกล่าวถึง

ผู้ที่รับผิดชอบ ให้รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเพราะวันนี้เด็กของเรา 

คนของเราถ้าออกไปแล้วก็โดนทําร้ายวันหนึ่งก็ไม่มีคนไปตรวจ

งาน วันนั้นถ้าเด็กของเราไม่สั่งให้แก้งาน เกิด สตง.เข้าคนของ

เราผิดนะครับ ถ้าเขาไม่แก้ผดิแน่นอนท่านประธานฯ พอสั่งให้แก้

คนของบริษัทก็ทําร้ายเด็กของเรา คนงานของเราหรอืว่าลูกจา้ง 

ประธานสภาฯ - คือว่าอย่างนี้ครับ ท่านสมหมาย 

นายสมหมาย ตุกังหัน - ท่านประธานฯฟังผมนะ ท่านประธานฯนั่งนิ่งๆฟังผม 

ประธานสภาฯ - ผมขอแย้งท่านนิดเดียวคือเรานั้นต่างคนต่างอยู่ อยู่คนละ

ที่กันเราไม่รู้เลยครับว่าไอ้ตัวทีมันเกิดเหตุนั้น มันเกิดเพราะ

สาเหตุอะไรมาถ้าถามว่าความรับผิดชอบตรงนี้ที่จะดูแลลูกน้อง

ไหม ผมคิดว่าทุกคนช่วยกันดูแลอยู่แล้ว ช่วยกันประคับประคอง

ใครบ้างที่อยากใหเ้กิดเรื่อง 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - จรงิแล้วครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ถ้าวันนั้น ที่ผมลงไลน์ออกมา ไลน์ของจังหวัด ถ้ามี

ผูร้ับผิดชอบเหมอืนกับท่านว่าเรื่องนี ้ สจ.ผมรับผิดชอบเอง เรื่อง

แค่นั้นก็จบ แต่ว่า ณ ตอนนี้การแจ้งความดําเนินคดีไม่ได้แจ้ง

ความให้กับบริษัทที่รับเหมางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ครับท่านประธานฯเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่แก้ตรงนี้ วัน

ข้างหน้าเด็กของเราไม่กล้าควบคุมงานจ้างท่านประธานฯเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสตูล ก็

ฝากเรื่องนี้คือเรื่องที่หนึ่ง  เรื่องที่สองครับท่านประธานฯผมใน

ความรู้สึกเหมือนแกะดําหรือว่าเหมือนกาขนขาว แต่หัวขาวอยู่

แล้วท่านประธานฯ ผมเจอกรดาษแผ่นหนึ่งท่านประธานฯที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แห่งนี้ แล้วก็ผมเก็บ พอผมเก็บ 

ผมก็คิดว่าพูดดี หรือไม่พูดดี ก็วันดีคืนดีผมไปนั่งกินกาแฟที่หน้า

โรงพักอําเภอเมือง พอกินกาแฟผมขออนุญาตเอ่ยนาม ผมเจอ

โกเกียรติ ท่านสมเกียรติ   เลียงประสิทธิ์ ที่ตรงนั้นผมถามว่า

ท่านไปไหน จริงๆส่วนตัวท่านก็ไม่รู้จักผม ผมถามว่าท่านไปไหน

แกก็บอกว่า แกก็พูดภาษาชาวบ้าน กูมาโรงพักมาแจ้งความ  
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ประธานสภาฯ - ท่านครับ ท่านสมหมายครับ เราอย่างไปเอ่ยนามบุคคลที่

สามได้ไหม  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก็ผมขออนุญาตเอ่ยนามแล้วครับท่านประธานฯถ้าไม่ได้

ผมถอน ผมถอนได้ 

ประธานสภาฯ - ผมๆไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครครับท่าน แต่เพื่อเรารักษา

ระบบของสภาเราไว้ ขอที่เอ่ยนามมาตรงน้ันขอถอนด้วยนะครับ  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ได้ครับผมขอถอน  บอกว่าผมเจอบุคคลที่ถูกดําเนินคดี

ทางอาญา ซึ่งคดีอาญาตรงนั้นมาจากเกาะสาหร่าย ผมก็นั่งคุย

เขาบอกว่ามีอีกคดีหนึ่งคือว่าเอาเรื่องคดีนี้ให้จบก่อน และก็มี

เรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหนึ่งคดี และค่อยถึงเวลา

วันที่แปดสิบเก้าค่อยแจ้งความแกว่านั้น เพราะฉะนั้นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล หนังสือที่ผมเจอมันเป็นสํานวนของ 

สตง.แต่ความเห็นของท่านผู้ รู้หลายๆท่านบอกว่านั่นคือ

ความเห็น แต่ส่วนผม ผมเห็นมาสี่แห่งแล้วท่านประธานฯ 

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ 2 ฉบับ  ท่านนายกฯคนที่ 1 

ติดคุก ตัดสิน 5 ปี  ก็ความเห็นแบบนี้ความเห็นของหนังสือเล่ม

นี้ แล้วก็คนที่สองตอนนี้ก็หยุดดําเนินการไปแล้ว หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ไปแล้ว และก็ของเกาะสาหร่าย ของฉลุง  ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลุงตอนนั้นแกสู้คดีเต็มที่และไปไหน

ไม่ได้ สํานวนแบบนี้ ไปไหนไม่ได้ก็เลยถามผมว่าจะทําไงเพื่อน 

ผมก็บอกว่าเรื่องนี้รับสารภาพอย่างเดียวเพื่อเลี่ยงลูกน้องเอาไว้ 

เพราะฉะนั้นปลัดองค์ฯก็โดน ช่างองค์การก็โดน ก็ไปรับสารภาพ

ที่ศาล ศาลก็จําคุก 1 ปี และก็รอลงอาญาเสร็จแล้วยกประโยชน์

ให้ลูกน้อง ก็สํานวนที่ผมเจอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ก็มีทางเดียว สํานวนนี้บอกว่า ให้ดําเนินคดีกับข้าราชการ 8-9 

คน ใน 3 โครงการ และให้ดําเนินคดีอาญากับนายสมเกียรติ  

เลียงประสิทธิ์   

ประธานสภาฯ - ท่านครับ ผมถามสักคําที่ท่านอภิปรายอยู่นั้น จุดประสงค์

เรื่องอะไร 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - เรื่องที่หลายๆคนบอกว่า ผมไปว่านายกฯทุกที่ทุกแหง่ 

ประธานสภาฯ - คือหมายถึงว่าท่านจะมาแก้ขา่ว 
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นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมจะมาแก้ขา่วและวาระอื่น และก็แก้ด้วยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล ท่านผมผิดหรือครับ ที่ผมจะพูดเรื่องจริง ถ้า

ท่านไม่ให้พูดผมนั่งก็ได้  

ประธานสภาฯ - คือๆท่านสมหมาย พอผมไม่ไห้พูดท่านก็หาว่าผมจงอาง

อะไรมาจากถิ่นไหน คืออย่างนี้ผมพูดใหท้่านฟัง จะจงอางหรือว่า

งูดินนั้นมันก็สัตว์จําพวกเดียวกัน จะช่ัวจะดีมันอยู่ที่การกระทํา 

จะสูงจะต่ํ าอยู่ที่การกระทําตัว  ท่านครับถ้าสมมุ ติว่ ามัน

พอสมควรแล้วใช่ไหมครับ ที่ท่านว่าผมมุสาอะไรนั้นผมก็ยอมรับ

บางครัง้ คนเราจะให้ถูกไปทุกอย่างมันไม่ได้ ถ้าคนมองคนในแง่ดี

มันก็ดี ถ้าถ้ามองคนในแงร่้ายมันก็ร้าย  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ลูกผูช้ายทําผดิก็ต้องรับผิด 

ประธานสภาฯ - ท่านครับพอสมควรแล้วยัง พอดีเวลาก็พอสมควร แต่ถ้า

ท่านพูดเรื่องประเด็นในสภาฯนี้ผมให้ท่านพูดถึงตี 3 ก็ได้ 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ก็พูดในเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครับ

ท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ - มันฟังคือๆ ที่ฟังอยู่นั้นฟังตั้งแต่ท่านพูดมาทั้งหมดมันเป็น

เรื่องผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว และก็อาจจะระบายความในใจ

มากกว่า 

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ไม่ใช่สว่นตัว แตเ่ป็นเรื่องส่วนรวม 

ประธานสภาฯ - คือผมอยากจะถามว่าที่ดําเนินคดีอะไรๆตัวนั้นมันอยู่ในข้อ

ที่ทางกฎหมายเขาดําเนนิการอยู่แล้ว ตอนนีม้ีผู้ประท้วง เชิญคุณ

ศริิศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ขออนุญาตดว้ยความเคารพท่านประธานฯและเคารพท่าน

สมาชิกฯ ซึ่งผมมองแล้วนั้นในเรื่องของการพูดคุยกันอยู่หรือ

อภิปรายกันอยู่นั้นมันสุดแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรซึ่งมันน่าจะเป็น

เรื่องขัดใจระหว่างท่าน ผมว่าเอาไว้พูดนอกสภาฯจะดีกว่า ใน

สภาผมอยากใหเ้ป็นน้ําเป็นเนื้อและเป็นเรื่องของสภาฯซึ่งสภาฯนี้

เป็นสภาฯอันทรงเกียรติ ทุกคนก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน

ที่เลือกตั้งกันเข้ามาศักดิ์ศรีก็มีเท่ากันทั้งนั้น แต่การที่มาถกเถียง

กันแบบนีผ้มมองวา่มันดูแลว้ไม่สง่างามเพราะว่าทุกอย่างมันต้อง
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บันทึกอยู่ในวาระการประชุมทั้งหมด และบันทึกการประชุม

ทั้งหมดและผมขออนุญาตลงวินจิฉัยด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ผมก็ เห็นด้วยกับท่านแต่ในเมื่อท่านพูดไปแล้วผมก็

อยากจะให้พูดอยู่ในกรอบ เราจะนําไปปฏิบัติหรือจะนําไป

ปรับปรุงหรือจะไปแก้ไขตรงไหน คือบางครั้งที่ท่านพูดมา มีส่วน

ที่จริงอยู่บ้าง และอาจจะห้าสิบๆอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราฟัง คน

ฟังก็ต้องวินิจฉัยว่า ที่ท่านพูดมานั้นพอเป็นสาระไหม ท่าน

สมหมาย ท่านจะมีอกีกี่เรื่อง  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - เรื่องเดียวให้จบครับท่านประธานฯ ผมจะพูดเรื่องนั้นให้

จบ ผมจะเล่าว่าหนังสือเล่มนั้นเขยีนยังไง 

ประธานสภาฯ - ท่านครับ ไม่เกี่ยวกับสภาฯเลย ผมไม่อนุญาต มันไม่

เกี่ยวกับสภาฯเราเลย  

นายสมหมาย  ตุกังหัน - ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไร เอาเรื่องอื่น เรื่องต่อไปใน

เรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในที่ประชุมแห่งนี้นะ

ครับ ผมขอให้ทุกคําพูดของผม หรอืของประธานสภาฯและก็ของ

ท่านนายกฯ ของทุกคนที่ลุกขึ้นพูดในสภาฯแห่งนี้  เป็นทุก

ตัวอักษรต้องออกมาเปฺะๆเหมือนกับทุกคําพูด การรายงานการ

ประชุมของผมครั้งหน้าผมเป็นประธานตรวจรายงานการประชุม 

เพราะฉะนั้นผมต้องการทุกคําพูดออกมาเป็นเล่ม ผมฝาก

ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯและเจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ 

อย่าแตง่เนื้อเรื่อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชญินายกฯอภปิราย 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็จะขอเล่ า ให้ที่ ประ ชุมฟั งสักนิดว่า  ในเรื่องของที่ 

เจ้าหน้าที่ช่างคุมงานของเราถูกทําร้าย จริงๆแล้วในการทํางาน

ทั่วไปนั้นเราต้องเข้าใจ นายจ้างลูกจ้างเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

เพราะฉะนั้นมันต้องแยกให้ออกนะว่า องค์กรทําร้ายกันหรือเด็ก

ทําร้ายกันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน โอเค

ช่างคุมงานเราอาจจะไปจู้จี้หรือว่าไปสั่งให้เขาแก้งาน เพราะว่า

ทํางานไม่ได้ตามที่กําหนด คนงานของบริษัทอาจะมีอารมณ์ไม่

พอใจ ซึ่งก็เกิดการทําร้ายขึ้นมา อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของ ผมว่า

เป็นสามัญชนที่ธรรมดาทั่วไป เพราะว่าการมีอารมณ์ในลักษณะ
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นี้มันก็มีได้ แต่ประเด็นปัญหาคือโอเคหลังจากที่จบสิ้นกันแล้วมี

การดําเนินการอะไรกันยังไงแค่ไหน ผมอยากจะเรียนว่า ในส่วน

ของผมเองหลักจากที่ได้ทราบข่าวตอนนั้นผมอยู่ที่สนามบิน

หาดใหญ่ กําลังจะเดินทางไปกรุงเทพฯ ท่านรองปลัดฯก็ได้โทร

แจ้งในฐานะรักษาการผู้อํานวยการกองช่าง ผมก็สั่งให้ ท่านรอง

บอกว่า ก็เข้าไปดูเข้าไปถามว่าอะไรยังไงและข้อเท็จจริงเป็นยังไง

ก็พยายามติดตอ่ทางผู้รับเหมาในคืนนั้นเหมือนกันแต่ติดต่อไม่ได้ 

เชา้วันรุ่งขึน้ผมให้ท่านเลขาฯนํากระเชา้ไปเยี่ยมก็ไปถาม ช่วงบ่าย

ผมก็โทรไปว่าเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังถึงขอ้เท็จจริงว่า เขาใช้ให้ไป

แก้งานมันอาจจะไม่พอใจเขาหรือพูดอะไรในลักษณะอย่างนั้น ก็

เลยทําร้ายเอาอะไรประมาณนั้น และผมถามว่าในเรื่องของคดี

ความจะว่ายังไงเขาก็บอกว่า เขาถามผมว่าจะแจ้งความดีหรือไม่ 

ผมก็บอกว่าตรงนี้มันแล้วแต่ ถ้ามองดูว่าอยากจะแจ้งก็แจ้ง 

สุดท้ายแล้วทราบข่าวว่าไปที่โรงพักก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 

และก็ทางผู้รับเหมาก็ได้นําคนที่ทําร้ายเข้าไปพูดคุยกันที่โรงพัก

แล้ว และก็ขอโทษกันไปส่วนหนึ่งแล้วและก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะ

ดูแลในเรื่องของค่าทําขวัญ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเขาก็ไม่ได้

เรียกร้องอะไร เพราะว่าทางเจา้หนา้ที่นัน้ จรงิๆแล้วกับผู้รับเหมา

นั้นเขาก็เคยมีบุญมีคุณต่อกัน อยู่ในบางเรื่องบางราวที่พนักงาน

ของเราไปขับรถชนคนตายและผู้รับเหมาก็ได้ดูแลในเรื่องของคดี

ความและในเรื่องต่างๆ ซึ่งผมก็ถามว่าแล้วติดอกติดใจอะไรอีก

ไหม เขาบอกว่าเขาไม่เรียกร้องแล้วแต่ว่าทางโน้นเขาจะ

พิจารณายังไงซึ่งทางโน้นเขาก็บอกว่า เขาจะไปปรึกษาหารือกัน

อีกทีหนึ่ง และก็ค่อยมาแจ้งอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดที่ผ่าน

มาซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ดี และทุกคน

ก็ได้ช่วยกันเข้าไปดูแล ช่วยกันเข้าไปประคับประคองอย่าให้

เหตุการณ์อะไรต่างๆมันบานปลายขึ้นมา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมก็

เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดานะ มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น 

เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันแก้อย่าให้มันลามปามไปมากกว่านั้น ก็ขอ

ชีแ้จงไว้แตเ่พียงแค่นี้  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณอาทิตย์  สุวรรณโณ 
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นายอาทติย์  สุวรรณโณ - พอดีทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ฝาก

มาถามผู้อํานวยการกองชา่งว่าเรื่องการขอเครื่องมือ เครื่องจักร 

ในการทําถนนทางองค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําเรื่องมาแล้ว 

และตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึง

ไหนแล้ว ฝากถามผู้อํานวยการกองชา่งดว้ย 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ก็อยากจะพูดในคราวเดียวกันและตอบในคราวเดียวกัน 

ซึ่งวาระอื่นๆโดยทั่วไปแล้วนั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลเราคงมีเรื่องอื่นๆอะไรนอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ผม

เองก็เช่นเดียวกัน ควนสไน-คลองละงู ไปถึงหนองสร้อยของท่าน

เอียด ชูช่วย  ซึ่งหลุมบ่อตอนนี้เยอะมากวันก่อนผมได้ขับรถนํา

ทางท่านนายกฯซึ่งวันที่อธิบดีลงมาก็พาไปเส้นนี้เพื่อไปดูสภาพ

ความเป็นจริงของถนนซึ่งเยอะพอสมควรเป็นหลุมเป็นบ่อถ้า

กลางคนืก็ขับยากสักนิด จนตลอดไปถึงเรื่องที่ผมได้กล่าวในครั้ง

ที่แล้วที่ไปประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ที่

บ้านบ่อหินคราวนัน้ได้ทําประชาคมคุยกันในเรื่องของทุ่งดินเอี๊ยะ

ว่าจะเอารถเข้าไปเกรดไปทําเมื่อไหร่รวมถึงเส้นบานหาญลาน

เสือเส้นนี้ด้วย ก็ฝากท่านผู้บริหารผ่านไปถึงกองช่างว่าให้ช่วยดู

ตรงนีส้ักนิดหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาในห้วงเวลานี้ ฝนยังไม่มา เมื่อ

ฝนยังไม่มาวิธีการทํางานก็จะง่ายและสะดวกขึ้นแต่ถ้าฝนมา

เมื่อไหร่นั้นผมว่ามันค่อนข้างจะลําบากและอีกเรื่องหนึ่งผมได้

หารือเรียนถึงท่านนายกฯฝากถึงท่านนายกฯผมได้หารือกับทาง

โรงเรียนบ้านควนฟูาแลบเกี่ยวกับถนนที่จะเข้าไปทางสนามกีฬา

ซึ่งเขาก็ได้ช้ีแนะให้ผมว่าเอาที่รมิถนนซึ่งเราต้องไปบุกเบิกใหม่ซึ่ง

อยากจะฝากไปถึงกองช่างว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมจะพาลงไปดู

เส้นทางเพื่อที่จะทําถนนเป็นเส้นที่ให้กว้างขึ้นเพราะเส้นที่เข้าอยู่

ทุกวันนี้มันติดกับโรงเรียนเป็นที่ดินของโรงเรียนเช่นเดียวกัน ก็

ฝากตรงนีว้่าเพื่อให้ไปดูเผื่อจะได้กว้างขึ้น ก็ฝากไว้เท่านั้น  

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญคุณยาสนี  หลังจิ 

นางสาวยาสน ี หลังจิ - ดิฉันก็มีเรื่องที่จะต้องกล่าวตรงนี้คือขอบคุณทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่จัดโครงการองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสตูล พบประชาชน ที่ตําบลเจ๊ะบิลัง ที่เขตเทศบาล ลุล่วง

ไปด้วยดีและได้รับการตอบรับจากชาวบ้านดีมาก เพราะว่าที่เขา

จัดเก้าอี้มาก็ไม่พอที่จะนั่ง และก็ใบลงทะเบียนหมดตั้งแต่สิบโมง

เลย และก็อยากจะฝากให้ทางฝุายบริหารด้วยว่าที่การทํา

ประชาคมของชาวเจ๊ะบิลังช่วยฝากติดตามด้วย ขอบคุณมาก 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม เชญิคุณสานติย์  ยอดรุ่ง 

นายสานิตย์  ยอดรุ่ง - พอดีชาวบ้านฝากเรื่องมา ถนนสายบารายี-ช่องฮับ  

ตอนนี้ เป็นหลุมเป็นบ่อมาก การสัญจรไปมายากลําบาก 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอีกไหม  เชิญนายกฯ ชี้แจงในส่วนที่สมาชิก

อภปิราย 

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขออนุญาตชีแ้จงเมื่อสักครู่ที่ท่าน สจ.อะหมาด หลงจิ ได้

สอบถามในเรื่องของอดีตสมาชิกฯ ท่านอานัส  ฮะยีมะแซ  เดี๋ยว

ผมชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ตอนนี้

หลังจากที่ได้รับเรื่องของท่านอานัส  ฮะยีมะแซ มาได้ประธานฯก็

ได้เกษียรหนังสือให้ฝุายที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการ ทางนิติกรก็ได้

ไปดูตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆ แล้วก็หารือไปกับท่านผู้ว่าฯ ว่า

ตกลงสมาชิกภาพของท่านสมาชิกฯยังอยู่ไหม ซึ่งผมอยากจะ

เรียนอย่างนี้ คือเดิมทีทางจังหวัดนั้นได้วินิจฉัยมาแล้วว่าสมาชิก

ภาพนั้นหมดไปแล้วเนื่องจากว่าท่านอานัส ฮะยีมะแซ ขาด

คุณสมบัติหมายความว่าศาลสั่งให้จําคุก 22 ปี ถ้าผมจําไม่ผิด 

แล้วก็ถูกจําคุก ถูกคุมขัง ระหว่างรออาญาอยู่หรืออะไรอย่างนั้น 

พอศาลสั่งคือคุณสมบัตินี้เขาบอกว่าถ้าถูกจําคุกโดยหมายศาล

สั่งนั้นก็จะขาดคุณสมบัติ เขาวินิจฉัยมากฤษฎีกาเขาตีความมา

อย่างนั้น ถ้าหากว่าถูกจําคุกโดยคําสั่งของศาลก็คือจะขาด

คุณสมบัติ เพราะฉะนั้นในเบือ้งต้นจังหวัดก็เลยวินิจฉัยมาว่าขาด

คุณสมบัติแล้วก็หมดสมาชิกภาพ แต่ประเด็นปัญหาตอนนี้ใน

การรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมานั้นเมื่อศาลฎีกายกฟูองเราก็ได้หารือ

จังหวัดไปว่าที่ศาลช้ันต้นตัดสินเบื้องต้นมันคล้ายๆว่าจะถูกต้อง

หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้อยู่ที่

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะวินิจฉัยว่าพอศาลฎีกายกฟูองท่าน
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จะวินจิฉัยว่าศาลชัน้ต้นตัดสินผิดหรือไมแ่ละถ้าหากว่าศาลช้ันต้น

ตัดสินผิด และก็ที่ศาลช้ันต้นสั่งให้จําคุก และก็ได้จําคุกจริงด้วย

นั้นมันถือว่าขาดสมาชิกภาพหรือเปล่ามันเป็นสองประเด็นอยู่

อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี ้เราเองไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ก็เสนอ

จังหวัดเพื่อวินิจฉัยซึ่งคําชี้ขาดทั้งหมดอยู่ที่ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัด อยู่ที่ทางนักกฎหมายของทางจังหวัดว่าจะวินิจฉัยกันว่า

อย่างไรก็คงจะต้องรอคําตอบ ซึ่งถ้าหากว่าวินิจฉัยว่าขาด

คุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก็ต้องแจ้งผู้ร้องไปอย่างนั้นแต่ถ้า

บอกว่ากลับมาได้ก็คงจะได้กลับมาทํางาน ตอนนี้ขั้นตอนหนังสือ

ส่งไปจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็รอจังหวัดตอบอยู่อันนั้นในส่วนที่

ท่านได้ถาม ส่วนเรื่องถนนของพื้นที่อําเภอมะนังเนื่องจากว่าขอ

เครื่องจักรเป็นชุดใหญ่มาแล้วเขาก็ได้จัดคิวให้แล้ว ตอนนี้เท่าที่

ท่านรักษาการผู้อํานวยการกองช่างมาแจ้งผมเมื่อสักครู่ เป็น

เดือนมิถุนายน คิวจะอยู่ที่เดือนมิถุนายนเดี๋ยวถ้าเสร็จที่อื่นถ้า

เร่งรัดได้ก็จะเร่งรัดให้ไปก่อน แต่คงจะไม่ช้ากว่าเดือนมิถุนายน  

สําหรับควนสไน – หนองสร้อย เดี๋ยวยังไงก็คงจะปะหลุมไปก่อน

นะ เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางฝุายซ่อมสร้างเขาไปดูให้ ส่วนถนน

สนามกีฬานั้นก็ทราบจากที่ประชุมเมื่อสักครู่ก็คงจะให้ฝุาย

สํารวจออกแบบเข้าไปประสานว่าจะเป็นสายไหนยังไง แต่ที่

สําคัญต้องทําเรื่องให้โรงเรียนยกให้เป็นที่สาธารณะอะไร

ประมาณนั้น โรงเรียนอาจจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าประโยชน์

ส่วนใหญ่ก็จะตกกับประชาชนที่ใช้เป็นถนนสาธารณะที่ไปสนาม

กีฬาซึ่งตรงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทําได้อยู่แล้วแต่

ขอให้มีความชัดเจนในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ให้ คือการให้ใช้

พื้นที่  ส่วนเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พบ

ประชาชน ที่เจ๊ะบิลังก็อยากจะเรียนว่าผมได้เซ็นหนังสือไปสอง

สามฉบับแล้วที่ไปตามส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่

ประชาชนร้องขอมา ส่วนบารายี-ช่องฮับ ก็เดี๋ยวจะเร่งรัดให้ทาง

ฝุายซ่อมสร้างเขาไปปะหลุมให้ก่อน ก็คงจะหมดแค่นั้น ขอบคุณ

ครับ 
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ประธานสภาฯ - ก็ประชุมมาก็พอสมควร การประชุมก็เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการ เป็นประโยชน์กับประชาชนของจังหวัดสตูล การ

อภปิรายของท่านก็สมน้ําสมเนือ้ ท่านนายกฯก็ได้แถลงไปในส่วน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชน และผมขอขอบคุณทุกๆ

ท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอเลิกประชุม 

เลิกประชุม - เวลา  12. 45 น. 

 

 

 

 

 

 

  

 


