รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมบูรณ์
2. นายสมหมาย
3. นายสุบิน
4. นายวันชนะ
5. นายกรณฐพรครองภพ
6. นายสุพจน์
7. นายนวพัฒน์
8. นางสาวอมลยา
9. นางรัญจวน
10. นางสาวมทีรา
11. นายภัทร
12. นายจรูญ
13. นายบุญทรง
14. นายวิบูลย์
15. นางสาวพัชรี
16. นายเสริมเกียรติ
17. นายเกษม
18. นายสุคนธ์
19. นางสาวพิชญาพร
20. นายสามารถ
21. นางสาวสรัญญา
22. นายวรดล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนพดล

คุรุภากรณ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
สุวรรณเนตร
สท้านไตรภพ
มูลบ้านดง
ไหวมาเจริญ
เจนตวนิชย์
คาพิชัย
สัทธาธิก
โลหิตกาญจน์
เติงจันต๊ะ
ชุ่มแสง
ฐานิสรากูล
ลออเลิศลักขณา
ชูวัฒนกูล
ปัญญาทอง
อินเตชะ
พิชญวิวัฒน์
พุทธา
เจนวานิชกุล
หวานแหลม

รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง

ผดุงพงษ์

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)
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2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
3. นายณัฐกิตติ์
ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติ
2. นายสุรพล
3. นางสาวดวงเดือน
4. นายอนุสรณ์
5. นายเศรษฐวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายพีระยศ
3. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
4. นายอนุรักษ์
5. นางสาวจิตลดา
6. นายสวาท
7. นายสวัสดิ์
8. นายวัชรพงศ์
9. นายสุชาติ
10. นางสาววิไล
11. นางชัญญานุช
12. นายปกิต
13. นางสาวนริศรา
14. นางสาวฉลัทชา
15. นางเบญญาภา
16. นางสาวเจนจิรา
17. นางสาววรลักษณ์
18. นางสาวปรียากรณ์
19. นางสาวปานิดา
20. นายธนาวัฒน์
21. นางณัฐพัชร์

หงษ์ใจสี
บรรจงจิตต์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลากิจ)

จิวะสันติการ
ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
สินธุเขียว
จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

สุขารมย์
วิรัตน์เกษ
วงศ์มณี
อุตยานะ
เกษสุวรรณ
จาปาอูป
แก้วกระจ่าง
วงศ์ชมภู
เทพพรมวงศ์
วงศ์พรม
ทองคา
ศิริวงค์
หงสกุล
ปัดสาพันธุ์
ต้นกันยา
มะโนสม
เมธาจารย์
อุดหนุน
สิงห์บุญ
พุทธวงค์
ทินวุฒธิ นาตย์

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองเจ้าหน้าที่
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3
22. นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล
23. นางเลิศลักษณ์
ทรัพย์รุ่งทวีผล
24. นางพันทิพา
พวงสุวรรณ
25. นางสาวนภาเพ็ญ
ธิศรีชัย
26. นายวรพงษ์
มาลัย
27. นายมารุต
อุ่นนวล
28. นายพิทักษ์
สิงห์เพ็ง
29. นายมานัส
ตาวิกา
30. นางสาวพิมพ์ณารา ทองคา
31. นายวรพล
ขิตติวรรณ
32. นางสาวกาณฑ์พิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
33. นายณฏฐพล
พงษ์สิรนิ ทร์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมท่องเที่ยว
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศกิจ
เทศกิจ
คนงานประชาสัมพันธ์
คนงานสารบรรณ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านสมาชิ ก สภา
เทศบาลนครลาปาง ท่ า นคณะผู้ บ ริ ห าร พนักงานเทศบาล และผูเ้ ข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน การประชุม
ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม จานวน
19 คน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมครับ เนื่องจากในวันนี้ ท่านประธานสภาฯ แจ้งลาป่วย กระผมจึง
ขอกราบเรียนเชิญท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ข้นึ มาปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ในการนี้ ผมขอกราบเรียนเชิญท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เชิญนั่งครับ ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมฟังการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลาปางมอบหมาย
ผูแ้ ถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชีแ้ จงหรือแถลงญัตติตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภา
เทศบาลนครลาปาง ขอเรีย นแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง และการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง
และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง ดังต่อไปนีค้ รับ
ประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2565
---------------------------ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
เมื่อวั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2565 และประกาศสภาเทศบาลนครลาปาง เรื่อง ก าหนดสมัย ประชุมสามัญ
ประจาปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2566 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้
กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2565 มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 ดังความแจ้งแล้วนัน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานสภาเทศบาลนครลาปางจึง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2565 มีกาหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
นพดล ผดุงพงษ์
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
และหนังสือ
ที่ ลป 52001/2150
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
5 พฤษภาคม 2565
เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/39 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ตามหนังสืออ้างถึ ง สภาเทศบาลนครลาปางก าหนดประชุม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ในวั น จั น ทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี
นครลาปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รอง
นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสานัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชีแ้ จงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ
จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึ ง เรี ย น แจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ได้ ร ั บ ทราบ จากนี้ไ ปผมขอนาเรีย นต่อท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุม
ในครั้งนีต้ ามระเบียบวาระเป็นลาดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีพนักงานเทศบาลย้ายมาดารง
ตาแหน่งใหม่ คือ นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมพู ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง สภาเทศบาลนครลาปาง
ยินดีตอ้ นรับนะครับ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2565 วันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ในระเบียบวาระที่ 6 หน้าที่ 38 บรรทัดที่ 10 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ซอย 4/10” ขอแก้ไขเป็น
“ซอย 10” และในบรรทัดเดียวกัน ข้อความ “ซอย 4/12” ขอแก้ไขเป็น “ซอย 12” ขอบคุณค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มนี ะครับ ตามทีน่ างสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ในระเบียบวาระที่ 6 หน้าที่ 38 บรรทัดที่ 10 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ซอย 4/10” ขอแก้ไขเป็น
“ซอย 10” และในบรรทัดเดียวกัน ข้อความ “ซอย 4/12” ขอแก้ไขเป็น “ซอย 12” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข
รายงานการประชุม 13 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- ในระเบี ย บวาระที่ 6 หน้าที่ 38 บรรทัดที่ 10 นั บ จากด้ า นล่ า ง ข้อความ “ซอย 4/10” แก้ไขเป็น
“ซอย 10” และในบรรทัดเดียวกัน ข้อความ “ซอย 4/12” แก้ไขเป็น “ซอย 12”
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ ร อ ง ป ร ะ ธ า น สภาเทศบาลนครล าปาง (ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม สภา
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เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 19
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2.2 รายงานการประชุม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุม สามั ญ สมั ย แรก ครั้งที่ 2
ประจาปี 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจาปี 2565 วันพุธที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 19
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

3.1 โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รอ งประธ า นส ภ า เทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1 โดย นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์ ครับ
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอกระทู้ถาม
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เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้านายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอกระทู้ถามต่อ
นายกเทศมนตรี ดังนี้
สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะสุนัข และแมว ถือเป็นสัตว์ที่อยู่ ใกล้ชิดกับผู้คนมากที่สุด
มักเห็นได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ปัญหาทั้งหมดมาจากการที่เจ้าของไม่สามารถให้การดูแล เลี้ยงดูสัตว์
เหล่านั้นได้ จึงได้นามาปล่อยตามสถานที่ต่างๆ เช่นวัด มูลนิธิ ภาคีเครือข่ายต่างๆ แม้กระทั่งที่ดนิ รกร้างว่าง
เปล่าทั่วไปตามแหล่งชุมชน จนเกิดการผสมพันธุ์ตามสัญ ชาตญาณของสัตว์ ทาให้มีการขยายพันธุ์เ พิ่ม
จานวนมากขึ้น จนสร้างปัญหาเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบได้ ซึ่งบางกลุ่ม บางสาย
พันธุ์มคี วามดุรา้ ยไม่สามารถจับต้องได้ ปัญหาสัตว์จรจัดถือเป็นวาระระดับชาติ ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
นี้ ด้ ว ยหน่ ว ยงานใดเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วได้ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานกรมปศุ สั ต ว์ ที่ เ ป็ น แกนหลั ก ในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ จึงขอเรียนถามว่า เทศบาลนครลาปางมีแผนที่จะดาเนินการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนีห้ รือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
1. การป้องกันและควบคุมให้เป็นพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ
แมวทั้งที่มเี จ้าของ และไม่มเี จ้าของ
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่ของสัตว์จรจัด และการทาหมันเพื่อลดจานวนประชากรสัตว์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุกระทู้ถามนีเ้ ข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่จะมาถึงนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
ภัทร โลหิตกาญจน์
(นายภัทร โลหิตกาญจน์)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น คร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม จากปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
ก็เป็นปัญหาของทุกพื้นที่ อย่างที่ท่านว่านะครับ เป็นปัญหาระดับชาติไม่ว่าจะจังหวัดไหน ท้องที่ไหนก็จะมี
ปัญหานี้อยู่ตลอดเวลา เพราะสัตว์สองชนิดนี้ อยู่ใกล้ชิดกับคนมาก สาหรับกระทู้ที่ท่านสมาชิกได้ สอบถาม
ข้อแรก การป้องกันและควบคุมให้เป็นพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทั้งที่มี
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เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ผมขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนีน้ ะครับ เรื่องแรกคือพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้านี้ พืน้ ที่ของ
เทศบาลนครลาปางเป็นพืน้ ที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 % นะครับ จากรายงานของผู้เสียชีวิตและสัตว์ที่พบ
เชื้อพิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่จังหวัดลาปาง ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 จากข้อมูลของ Thairabies.net
รายงานที่ R506 กองระบาดวิทยากองโรคติดต่อทั่วไป รายงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานเป็น 0
นะครับ หมายถึงว่า ไม่มผี เู้ สียชีวิตและไม่พบสัตว์ที่มีเชือ้ พิษสุนัขบ้า ประการที่สอง ตั้งแต่ที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภาวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางกองสาธารณสุข
ก็ได้ออกพื้นที่ทาการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดทั้ง 43 ชุมชน ณ ตอนนั้น ก็ได้ระดมฉีดวัคซีนไป และ
ได้มีการเก็บข้อมูลจาแนกเพศของสัตว์ทั้งเพศผู้ เพศเมีย ที่ฉีดไปทั้งหมด 4,476 ตัว โดยแยกเป็นสุนัข 2,763 ตัว
และก็แมว 1,713 ตัว ต่อมาทางเทศบาลเราก็ได้ดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ 2565 ในปี 2565 นี้เทศบาลนครลาปางได้รับสนับสนุนงบประมาณในการฉีดวัคซีน
ทั้งหมด 5,372 ตัว ในขณะเดียวกันจังหวัด ลาปางก็ได้ประกาศกาหนดเขตท้องที่ การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์
ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งปัจจุบันงานสัตวแพทย์อยู่
ระหว่างการกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของวัคซีนที่จะนามาฉีด อันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลที่ผมได้ชี้แจงให้
ท่านทราบนะครับ เรื่องที่ส อง คือการแก้ ไ ขปัญ หาที่อยู่ของสัต ว์จรจัด และการท าหมันเพื่อลดจ านวน
ประชากรสัตว์ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ดาเนินการเรื่องนีค้ ือกรมปศุสัตว์ ทางเทศบาล
ก็ได้เชิญปศุสัตว์จังหวัดมาหารือกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพราะทางเราก็ไม่มีสัตวแพทย์
ล่าสุดการประชุมร่วมกัน รวมถึงระดับจังหวัดมีการหารือเรื่องนีโ้ ดยคิดว่าจะใช้สถานที่วัดม่อนพระยาแช่เป็น
สถานที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่ของสัตว์จรจัดนะครับ ส่วนการทา
หมันปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งว่าในปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ใ นพื้นที่ 500 ตัวในพื้นที่จังหวัดลาปาง
และในส่วนของเขตเทศบาลนครลาปางก็จะได้จัดสรรให้ 50 ตัว ส่วนรายละเอียดก็กาลังหารือกันเป็นระยะ ๆ
นะครับ ก็ขอเรียนชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ คุณภัทรฯ จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ นายภัท ร
โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอขอบคุณทางผูบ้ ริหารที่ได้มาตอบกระทู้ถาม และก็ได้ขอ้ มูลที่ชัดเจนพอประมาณ ทีต่ ัวผมได้ทวงถามไม่ใช่
อะไรนะครับ เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะผู้บริหารเองด้วย ที่จะทาให้นครลาปางเป็นเมืองปลอดภัย
เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับ ปัญหานี้เป็นวาระระดับชาติ แล้วก็มีปัญหาทุกชุมชนจริง ๆ ครับ ซึ่งผู้ที่ไม่
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เดือดร้อนก็ไม่รู้ครับ สัตว์เหล่านี้มีผลกระทบเพราะว่ามีการขยายและแพร่พันธุ์ ถือเป็นสิ่งมีชีวติ หนึ่งด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท
เชียงใหม่ริมดอย จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บ ริ ษั ท เชี ย งใหม่ ริมดอย จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน) ขอเชิญผูเ้ สนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จากัด
เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมติ ร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง สาหรับจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่
บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 96 (2) ประกอบข้อ 94
เหตุผล
เนื่ อ งจากเมื่ อ ปี ง บประมาณ 2557 เทศบาลนครล าปาง ได้ รั บ เงิ น ค่ า ปรั บ จาก บริ ษั ท
เชียงใหม่ริมดอย จากัด กรณีผิดสัญญาจ้างไม่สามารถส่งมอบยานพาหนะใหม่สาหรับใช้ในการเก็บขนมูล
ฝอยตามเวลาที่กาหนด ตามสัญญาเลขที่ 4/56 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นจานวนเงิน 1,510,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 008 เลขที่ 026 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2557 ต่อมาศาลปกครองสูงสุด ได้มคี าพิพากษาโดยมีคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดี (เทศบาลนครลาปาง) คืนเงิน
ค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี (บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด) เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน
2564 และดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 900,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็จ ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.1447/2564 ฉะนั้น เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลาปาง เพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย
จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ดังนัน้ ขอได้โปรดนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่ออนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม
ของเทศบาลนครลาปาง สาหรับจ่ายคืนเงินค่าปรับ ให้แก่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด เป็นเงินจานวน
900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ กระผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอมา ดังต่อไปนี้
กล่าวคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรั บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 กาหนดว่า “กรณี
องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีก ารขอคื นในลักษณะของลาภมิควรได้ภายใน
กาหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96”
ข้อ 95 กาหนดว่า “การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสาคัญ ดังนี้ (1) เหตุผลความ
จาเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นาส่งเป็นเงินรายรับที่นาส่งแล้ว (2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น
หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คาขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการ
ละเมิด เป็นต้น” และในข้อ 96 กาหนดว่า “วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ … (2) ขอเงิน
คืนภายหลั งจากปีงบประมาณที่รับ เงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็ นว่าถูก ต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจ่ายขาดเงินสะสมได้โ ดยต้ องได้ รับ อนุ มัติจ ากสภาท้ องถิ่น ” และขอนาเรีย นอธิบ ายข้อระเบี ย บ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม ว่ า เหตุ ใ ดถึ ง ต้ อ งขออนุ มั ติ ส ภาฯ จ่ า ยขาดเงิ นสะสมตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 96 (2) กล่ า วคื อ ในระหว่ า ง
ปีงบประมาณ 2557 เทศบาลฯ ได้รับเงินค่าปรับจานวน 1,510,000 บาท และนาส่งเงินจานวนดังกล่าวเข้า
เป็นเงินรายรับ แล้วเมื่อวั นที่ 27 พฤษภาคม 2557 เมื่อเทศบาลฯ ได้นาเงินเข้าเป็นเงินรายรับแล้ว ไม่ ไ ด้
น ามาใช้ จ่ า ยให้ ห มดไปในปี ง บประมาณ 2557 กล่ า วคื อ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 เงิ น จ านวน
1,510,000 บาท ดังกล่าวจึงตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลฯ ต่อมาในปี 2565 ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึง
ที่สุด และมีคาบังคับให้เ ทศบาลฯ คืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (ผู้ฟ้องคดี) เป็นเงิน
จานวน 900,000 บาท ดังนั้น เทศบาลฯ จึงมีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องถอนคืนเงินรายรับที่นาส่งเป็นเงิน
รายรับ แล้ว นั้น แต่เ มื่อเหตุที่จะต้องคืนเงินรายรับ ได้เ กิดขึ้น ภายหลัง จากปี งบประมาณที่ รับ เงินรายรั บ
(ปีงบประมาณ 2557) ซึ่งเงินรายรับดังกล่าวได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว การถอนคืนเงินรายรับดังกล่าวจึง
ต้องจ่ายขาดเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นครับ ขอนาเรียน
ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาญัตติน้คี รับ ขอบคุณครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นะคะ อยากจะเรียนถามว่า การจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ตามหัวข้อ 89 (1) ในเรื่องของหมวดเงินสะสม
ข้อ 89 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้” ซึ่ง (1) ได้ระบุชัดเจนว่า “ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด” จึงจะเรียนถามว่าในการเบิก
จ่ายเงินครั้งนีถ้ ูกต้องตามกฎระเบียบด้วยหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณมทีราฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ผมว่าเมื่อ
สักครู่ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะครับ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ก็คล้าย ๆ กับที่เมื่อก่อน
เราขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ไปจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเทศบาล 1 หลักการเดียวกันนะครับ
เรื่องนี้เป็นคาสั่งศาลซึ่งเราไม่อาจก้าวล่วง และเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ เลยมีความจาเป็น
ที่จะต้องใช้จ่ า ยเงิ น สะสม ทีน้ีถามว่ามันถูกระเบียบหรือไม่ เรื่องของระเบี ย บก็ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ
ในฐานะนิตกิ รช่วยกรุณาอธิบายในเรื่องของระเบียบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้
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สอบถามการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบข้อ 89 นั้น เป็นการจ่ายขาดเงินสะสมตามปกติ ซึ่งจะต้องเป็น
การจ่ายขาดเงินในลักษณะที่จะต้องเป็นกรณีที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล หรือกิจการที่เป็นการบริการ
ชุมชนด้านสังคมหรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ หรือกรณีที่เรามีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เราก็จะขออานาจจากสภาฯ ใช้จ่ายเงิน
สะสมในกรณีดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนั้นจะต้องบรรจุอยู่ในแผน ต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 89 ทั้งสี่อนุนะครับ แต่ในกรณีดังกล่าวนี้จะเป็นการถอนคืนเงิน
รายรับ จึงต้องน ามาใช้ใ นหมวดที่ 9 ซึ่ง จะเป็นคนละหมวดกั น การถอนคืนเงินรายรับ ในกรณีดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเราได้รับเงินค่าปรับเข้ามาเป็นเงินรายรับของเราเมื่อปี 2557 ต่ อ มามีคาพิพากษาตัดสินมาภาย
ในปีงบประมาณ 2557 เราก็จะถอนคืนตามข้อ 94 ประกอบกับข้อ 96 อนุหนึ่ง ก็จะเป็นอานาจของทางฝ่าย
บริหาร แต่เนื่องจากตอนนี้เงินรายรับตัวนั้นไม่ได้อยู่เป็นรายรับในบัญชีของเราแล้ว เนื่องจากได้ตกเป็นเงิน
สะสมไปตั้งแต่ส้ินปีงบประมาณ 2557 ดังนัน้ เราจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมาขออนุมัติจากสภาฯ ตามข้อ 96
อนุสองนะครับ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าปรับดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคาพิพากษา
ของศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่งเราเทศบาลนครลาปางในฐานะคู่ก รณีก็ มีความผูก พันที่จะต้องปฏิบัติตาม
คาพิพากษาดังกล่าว ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีระบุไว้ในมาตรา 75/4 ที่ระบุว่า “เมื่อปรากฏว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคาบังคับ ของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน
หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้ว
เห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริง เพีย งพอที่จ ะรั บ ฟั ง ได้ว่ า การที่ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติต ามค าบัง คับ ของศาลปกครองให้ ถู ก ต้อง
ครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุ อันสมควร ศาลปกครองอาจมีคาสั่งให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ ชาระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจานวนที่สมควร ครั้งละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนีศ้ าลปกครองอาจแจ้งผูบ้ ังคับบัญชา ผูก้ ากับดูแลผูค้ วบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ”
ดังนัน้ ในการจ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กาหนดแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุ ณ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ ครั บ คุ ณ มที ร าฯ จะสอบถามเพิ่ ม เติ ม ไหมครั บ เชิ ญ
นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันมีความสงสัยว่ากองคลังหรือกองสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะมูลฝอยนี้ เราจาเป็นไหมคะ
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ที่จะต้องใช้เงินจากกองกลางมาก่อนหรือว่าเราจะต้องขออนุมัติจากเงินสะสมอย่างเดียว เราไม่มีเงินสารอง
หรือเงินกองกลางทีจ่ ะไปจ่ายคืนค่าปรับตรงนีเ้ หรอคะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณมทีราฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ในเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลส าหรั บ งบของแต่ ล ะกองแต่ ล ะส านั ก ก็ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณส าหรั บ เรื่ องนี้ไ ว้
เพราะว่างบประมาณของแต่ละสานักแต่ละกองก็ได้ถูกตั้งตามภารกิจตามนโยบาย และเรื่องนี้เราก็ไ ม่ได้
ทราบมาก่อนว่าจะต้องมีการจ่าย เพราะฉะนั้น งบประมาณส่วนนีท้ ี่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่เราไม่ได้ตั้งไว้
นะครับ ก็มีทางเดียวที่เราจะต้องใช้ก็คือ จ่ายจากเงินสะสมนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
จากอุทาหรณ์นี้ในกรณีนี้นะครับ ท่านเลขานุการสภาฯ และผู้บริหารก็ได้ชี้แจงให้เข้าใจได้พอสมควรแล้วนะ
ครับ ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า ตามเหตุผลที่อธิบายกันมาว่า จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 จะอยู่ในข้อ 94 และประกอบกับข้อ 96 อนุสองนะครับ ข้อ 94 ก็ได้บัญญัติว่า “กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ” คือผมจะอธิ บ าย
อย่ า งนี้ ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับ ผมก็เลยอยากจะเรียนถามกับท่านผู้รู้
ถ้าท่านรู้ก็อธิบายได้ครับ ในลักษณะของลาภมิควรได้แต่ผมมาดูอุทาหรณ์นี้ในคาพิพากษาของศาลที่แนบ
ประกอบมานี้ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของข้อพิพาทจากสัญญาทางปกครองที่มาจากสัญญา ซึ่งผมเห็นว่า การ
ขอคืนค่าปรับมีการริบค่าปรับจากผู้รับจ้าง เทศบาลปฏิบัติตามข้อสัญญาครับ มิใช่ลักษณะของลาภ มิ
ควรได้ ถ้าสมมติอย่างเช่นลักษณะของลาภมิควรได้ ประชาชนมีการจ่ายภาษี ผมยกตัวอย่างนะครับ มีการ
จ่ายภาษีสิ่งปลู ก สร้างจ่ายเกินอย่างนี้ แล้วขอคืนผมว่าอันนี้น่าจะเข้าในข้อกรณีอย่างนี้มากกว่า เพราะ
เทศบาลไม่ได้มีสว่ นไม่ได้มขี ้ออ้างทางกฎหมายที่จะไปริบเงินที่รับคืนได้ เหมือนญัตติที่เคยมีมาที่วา่ จ่ายให้กับ
คลังน้ามันเรื่องที่ผ่านมา ผมว่าข้อนี้ถ้าท่านเลขานุการสภาฯ หรือว่าในฐานะที่เป็นนิติกร ถ้าท่านมั่นใจหรือว่า
มีการศึกษามาแล้วว่าเข้าข้อกาหนดนี้ ผมก็อยากจะถามต่อไปว่า ถ้าเข้าข้อกาหนดนี้ ซึ่งปกติแล้วที่ผมได้ไป
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ศึกษามาก็จะมีการตั้งในงบรายจ่ายในส่วนรายจ่ายอื่นถูกต้องไหมครับ ในการจ่ายหนี้ตามคาพิพ ากษา
แต่เนื่องจากว่า หนี้ตามคาพิพากษาเราไม่สามารถทราบได้ว่า จะไปจบในปีเดียวกันหรือว่าคาพิพากษาจะ
ออกในปีถัดไปถูกต้องไหมครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งจะเป็น
ผลทาให้งบประมาณในส่วนที่จะต้องนาไปใช้จ่ายไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณที่จะต้องมาใช้จ่ายตามคา
พิพากษาไม่เพียงพอ ผมเห็นว่าเราน่าจะต้องทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ แล้วก็มีหลักฐานตรงนีเ้ ข้ามาในสภา ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณากัน ถ้าท่านผู้วา่ ฯ ในฐานะบุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้ควบคุมเห็นชอบแล้วให้ปฏิบัติ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สร้างความมั่นใจ
ให้กับสมาชิกสภาฯ ได้มากกว่านี้ครับ ถ้ามีข้อเท็จจริงแบบนี้ ผมว่าก็ยังไม่สามารถเห็นด้วยได้ เพราะว่า
เนื่องจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอิสระ หรือฝ่ายตรวจสอบเขาพิจารณาจากลายลักษณ์อักษร พิจารณา
จากกฎหมายครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณภัทรฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ผมก็ไม่ได้เป็น
นิติกรนะครับ แต่ว่าจะขออธิบายเพิ่มเติม คือประการแรก คาพิพากษาเขาพิพากษามาแล้ว ว่าเป็นลักษณะนี้
ซึ่งเราจะต้องจ่าย อันที่สอง การจ่ายช้าก็จะมีผลกับอัตราดอกเบี้ย จานวนดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มไป
ถ้ายิ่งจ่ายช้าดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นไปตามวัน ประการที่สาม ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ความเห็นเมื่อสักครู่ว่า
ทาไมไม่หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน อันนี้ก็เหมือนคราวที่แล้วกรณีหนึ่ง ก็คือวันนี้นาเข้าสู่สภา
เพื่อขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสมจานวนนี้ตามคาสั่งของศาล ถ้าสภาอนุมัติก็ต้องส่งไปที่จังหวัดทาง
ท่านผู้วา่ ฯ ก็จะพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ การไปหารือก่อนโดยยังไม่ได้ผ่านสภาก็คิดว่าเป็นการที่ไม่ถูกต้อง
เพราะว่ า ทางจังหวัดยังไม่ได้ท ราบเรื่ อ งอะไร ส่วนข้อระเบี ย บการใช้กฎหมายมาตราไหน วรรคไหน
ขออนุญาตให้ทางเลขานุการสภาฯ เป็นผู้อธิบายนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตอธิบายชี้แจง เพื่อทาความเข้าใจแก่ท่านสมาชิกสภาฯ ในกรณีดังกล่าวเราได้มีการ
หารือทั้งหน่วยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงท่านอาจารย์เจษฎา จันทร์วีระชัย ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
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ที่เราได้เชิญท่านมาบรรยายในวันที่อบรมนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้เนื่องจากเป็นการคืนเงิน ไม่ได้เป็นการชาระ
หนี้ตามคาพิพากษาอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้ตั้งข้อสังเกตตรงนั้น เป็นกรณีที่เป็นการชาระ
หนี้โดยที่เรายังไม่ได้ไปนาเงินหรือไปเอาอะไรมา อย่างเช่น วันดีคืนดีพนักงานขับรถของเรา ขับรถไปประสบ
อุบัติเหตุ ตอนนี้ยอดเงินอะไรยังไม่มีเลย แล้วก็ถูกคู่กรณีไปฟ้องแล้วก็ศาลพิพากษาให้ชดใช้เงิน 100,000
บาท ในกรณีน้ตี อ้ งเป็นการจ่ายเงินตามหมวดค่าใช้สอย ประเภทได้มาซึ่งบริการนะครับ ซึ่งเป็นการชาระหนี้
ตามคาพิพากษาตัวนั้น แต่ในกรณีดังกล่าวเป็นการพิพากษาให้คืนเงินค่าปรับที่เราได้ไปหักจานวนเงินมา
เพื่อนาเข้ามาเป็นรายได้แต่เนื่องจากเงินตัวนี้ได้ขอคืนหลังจากปีงบประมาณที่เราได้รับเงิน ดังนั้นจึงต้องขอ
อนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสมจากสภาตามระเบียบข้อ 96 อนุสอง ซึ่งก็ระบุไว้ชัดเจน ส่วนกรณีที่ทาไมถึงไม่ไปขอ
ยกเว้นหรือหารือกับทางจังหวัด การที่จะยกเว้นระเบียบได้เราจะต้องชี้แจงหลักการด้วยว่า จะต้องเป็นกรณี
ที่มีระเบียบกาหนดไว้ แต่เราติดเงื่อนไขไม่สามารถจ่ายได้ แต่อย่างเช่นกรณี รถไปประสบอุบัติเหตุ ที่ผ ม
อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ ศาลพิพากษาให้เราชดใช้เงินเป็ น จานวนมาก แต่งบประมาณที่เราตั้งไว้ไม่เพียงพอ
เราไปหาเงินแล้วนะครับ ทั้งเงินเหลือจ่ายก็ไม่มีเงินที่จะโอนมาหรือว่ารายการที่ไม่จาเป็นอื่นก็ไม่มีนะครับ
เราจึ ง มี ค วามจาเป็นที่จะต้องไปจ่ายขาดเงิ น สะสม ซึ่งตัวนี้จะไปเข้าข้อ 89 แต่ เ นื่ อ งจากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 89 ดังนั้นตัวนี้เราจะต้องไปขอทาความตกลงกับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอยกเว้นระเบียบเพื่อนาเงินตัวนั้นมาจ่ายนะครับ แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีระเบียบระบุไว้แล้วเรา
จะต้องเดินตามระเบียบนั้นก่อน หากว่าเราติดขัดไม่สามารถดาเนินการได้เราถึงจะไปขอยกเว้นระเบียบกับ
ท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ครับ ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ในญัตตินี้สมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปราย ทางฝ่ายบริหาร
และเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชีแ้ จงเหตุผลต่าง ๆ แล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มนี ะครับ
เมื่อไม่มี ก่อนทีผ่ มจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 21 ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ผมจะขอมติที่ประชุมในญัตติข้อ 5.1 เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่าย
คืนเงินค่าปรับ ให้แก่ บริษัท เชีย งใหม่ริมดอย จากั ด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียง

19
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงิน
ค่าปรับให้แก่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด เป็นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน), ไม่เห็นชอบ
2 เสียง, งดออกเสียง 5 คน
5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ ....
นายสมบูร ณ์ คุร ุภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเ ทศบาล
นครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... ขอเชิญ ผู้เสนอญัตติครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ ....
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้า พเจ้า นายนิมิต ร จิว ะสัน ติก าร นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศ
บัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ ....พร้อมด้วย
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
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ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่า ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540
เหตุผล
โดยที่มาตรา 40 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็น
เทศบัญญัติกาหนดประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง ใช้ การดูแลรักษา การป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญ
สุข ลัก ษณะของบริเ วณที่ใ ช้จาหน่า ยอาหารที่จัด ไว้สาหรับ บริโ ภคอาหาร ที่ใ ช้ท า ประ กอบ หรือ ปรุง
อาหาร หรือ ที่ใ ช้ส ะสมอาหาร สุข ลัก ษณะส่ว นบุคคลของผู้จาหน่า ยอาหาร ผู้ป รุง อาหาร ผู้ใ ห้บ ริก าร
สุข ลัก ษณะของอาหาร กรรมวิธ ีก ารจ าหน่า ย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ รัก ษาหรือ สะสมอาหาร และ
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ ของใช้อื่นๆ ของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร
รวมทั้ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธ ีก ารขอรับ ใบอนุญ าตจัด ตั้ง สถานที่จาหน่า ยอาหาร หรือ
สถานที่ส ะสมอาหาร ตลอดจนการเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มการออกใบอนุญ าตจัดตั้ง สถานที่จาหน่าย
อาหาร หรือสถานที่ส ะสมอาหาร ประกอบกับเทศบัญ ญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จา หน่าย
อาหารหรือ สถานที่ส ะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ได้ใ ช้บัง คับ มาเป็น ระยะเวลานานและมีข้อ กาหนดบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศ
บัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อ ง สถานที่จาหน่า ยอาหารและสถานที่ส ะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่ อใช้
บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
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(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ ....
โดยที่เ ป็น การสมควรปรับ ปรุง เทศบัญ ญัติว่า ด้ว ยสถานที่จาหน่า ยอาหารแ ละสถานที่ส ะสม
อาหาร พ.ศ. 2540
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา
55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล
นครลาปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลนครลาปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2540
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญ ญัติ ข้อ บัง คับ ระเบีย บ ประกาศ หรือ คาสั่ง อื่ น ๆ ในส่ว นที่ไ ด้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวติ ได้แก่
(1) วัตถุ ทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครือ่ งปรุงแต่งกลิ่นรส
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“สถานที่ จาหน่ายอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ ห รื อ บริ เ วณใด ๆ ที่มิใช่ที่ห รื อ ทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นนั้ หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มใิ ช่ที่หรือทางสาธารณะ
จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีส ภาพเป็ น ของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่น ใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง
นาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มสี ภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผา่ นกระบวนการทาให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือ
วิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชืน้ ที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึน้
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส ชวน
รับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้ง เครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ต ามปกติ มิ ไ ด้ ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบที่สาคั ญ
ของอาหาร ไม่ว่าวั ตถุ นั้นจะมีคุ ณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ ตาม แต่ใ ช้เ จือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ท าง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวัตถุ ที่มิได้เจือปนใน
อาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกัน
ชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
“สิ่ง ปฏิกูล ” หมายความว่า อุจ จาระหรือ ปัส สาวะ และหมายความรวม ถึง สิ่ง อื่น ใดซึ่ ง เป็ น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับ
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ให้ผู้ค้า ใช้เ ป็น ที่ชุม นุม เพื่อ จาหน่า ยสินค้า ประเภทดัง กล่า วเป็น ประจาหรือ เป็น ครั้งคราวหรือ ตา มวันที่
กาหนด
“อาคาร” หมายความว่ า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานั ก งาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ศูนย์อาหาร” หมายความว่า ศูนย์กลางจาหน่ายอาหารซึ่งมีร้านขายอาหารนานาชนิด โดยมีการ
แบ่งพื้นที่แต่ละร้านเป็นสัดส่วนกัน และมีพ้ืนที่นั่งรับประทานอาหารรวม
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่ า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่ ก ระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จาหน่ายและเสิรฟ์ อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ป ระกอบกิจการ” หมายความว่า บุค คลหรือ นิติบุคคลที่ไ ด้รับ อนุ ญ าตหรื อ หนัง สือ รับ รอง
การแจ้ง จัด ตั้ง สถานที่จาหน่า ยอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ไ ด้รั บ มอบหมายให้ควบคุม กากับ
ดูแล การดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครลาปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ า พนั ก งานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่ ง ตั้ ง จากเจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนัก งานท้องถิ่นให้ป ฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และเทศบัญญัตินี้
ข้อ 6 ห้า มมิใ ห้ผู้ใ ดจัด ตั้ง สถานที่จาหน่า ยอาหารและสถานที่ส ะสมในอาคารหรือ พื้น ที่ใ ดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อ ยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าวมี
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการ
จัดตั้ง
ข้อ 7 ความในข้อ 6 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การขายของในตลาด
(3) การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางรักษาการตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

24
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 9 ผู้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่
ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่จาหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่นอกอาคารที่มิใ ช่ที่หรือทางสาธารณะหรือในอาคารที่มีพื้นที่
ไม่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร
(1) ตั้ง อยู ่ห่า งจากบริเ วณที่น่า จะเป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือ เก็บ ศพ ที่เ ททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เ ลี้ย งสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนัก งานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า
100 เมตร เว้น แต่ส ามารถปรับ ปรุงสถานที่ใ ห้ถูก ต้อ งด้วยสุขลัก ษณะ ตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) จัดให้มีการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) สามารถจัด หาที่ล้างมือและห้องส้วมที่ถูก ต้อ งด้วยสุขลัก ษณะสาหรับ ให้ผู้ป ระกอบกิจ การ
และผู้รับบริการใช้ได้ในบริเวณใกล้เคียง เว้นแต่เป็นการจาหน่ายอาหารที่ไม่มี การรับประทานอาหารนั้น
ในบริเวณที่จาหน่าย
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค
อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยผ่านการฆ่าเชื้อ
(8) จัดให้มีบริเวณและที่สาหรับทาความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง
บ่อดักไขมัน หรือที่ดักไขมันให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(9) จัด ให้มีก ารป้อ งกัน อัน ตรายต่อ สุข ภาพรวมทั้ง ป้อ งกัน มิใ ห้เ กิด เหตุราคาญ เนื่อ งจากการ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(10) ปฏิบัติก ารอื่น ใดเกี่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
ข. สถานที่จาหน่ายอาหารในอาคารที่มีพื้นที่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร
(1) ตั้ง อยู ่ห่า งจากบริ เ วณที่น่า จะเป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือ เก็บ ศพ ที่เ ททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เ ลี้ย งสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า
100 เมตร เว้น แต่ส ามารถปรับ ปรุง สถานที่ใ ห้ถูก ต้องด้วยสุขลัก ษณะ ตามคาแนะนาของเ จ้า พนัก งาน
สาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ทาความสะอาดง่าย
(4) จัดให้มีการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถู กต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) จัด ให้มีห้อ งส้ว มที่เ พีย งพอและถูก ต้อ งด้ว ยสุข ลัก ษณะ โดยห้อ งส้ว มต้อ งแยกเป็น สัด ส่วน
ประตูไ ม่เ ปิด โดยตรงสู่บริเวณที่เ ตรีย ม ทา ประกอบ ปรุงอาหาร ที่เ ก็บ ที่จาหน่ายและที่บ ริโ ภคอาหาร
ที่ล้างและที่เ ก็บ ภาชนะอุป กรณ์ เว้นแต่ จะมีก ารจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เ สมอและมีฉ ากปิดกั้นที่
เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
(7) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(8) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่
เสมอ
(9) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค
อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยผ่านการฆ่าเชื้อ
(10) จัดให้มีบริเวณและที่สาหรับทาความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง
บ่อดักไขมัน หรือที่ดักไขมันให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(11) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จานวนเพียงพอ
(12) จัด ให้มีก ารป้อ งกัน อัน ตรายต่อสุข ภาพรวมทั้งป้องกันมิใ ห้เ กิดเหตุราคาญ เนื่อ งจากการ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(13) จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยสถานที่จาหน่ายอาหารที่มี
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งด้วย
(14) ปฏิบัติก ารอื่น ใดเกี่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
ค. สถานที่สะสมอาหาร
(1) ตั้ง อยู ่ห่า งจากบริเ วณที่น่า จะเป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือ เก็บ ศพ ที่เ ททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เ ลี้ย งสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพไม่น้อยกว่า
100 เมตร เว้น แต่ส ามารถปรับ ปรุง สถานที่ใ ห้ถูก ต้องด้วยสุขลัก ษณะ ตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) จัดให้มีการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
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(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดเกี ่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
ข้อ 10 สถานที่แ ละบริเ วณที่ใ ช้ทา ประกอบ หรือ ปรุง อาหารที่ใ ช้จาหน่า ยอาหาร และที่จัด ไว้
สาหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด และ
ทาความสะอาดง่าย
(2) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด ไม่มีหยากไย่ คราบไขมัน
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
(4) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จาหน่า ยอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
และทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี
(7) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
(8) น้ าใช้ต ้อ งเป็น น้ าประปา ยกเว้น กรณีที ่ย ัง ไม่ม ีน้ าประปาให้ใ ช้น้ าที ่ม ีค ุณ ภาพเทีย บเท่า
น้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(9) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
(10) มีเครื่องดูดควัน พัดลม ปล่องระบายควันสูงเพียงพอไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
ข้อ 11 จัด ให้มีมาตรการ อุป กรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับ ป้องกันอัคคีภัย จากการใช้เ ชื้อเพลิงใน
การทา ประกอบ ปรุงอาหาร
ข้อ 12 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่นามาประกอบ และปรุง อาหารต้อ งเป็น อาหารสดที่มีคุณ ภาพดี สะอา ด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบน
พื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
ข้อ 13 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท เครื่องปรุงรส และวั ตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ป ิด สนิท เครื่อ งปรุง รส วัต ถุเ จือ ปนอาหาร และสิ่ง อื่น ที่นามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 14 สถานที ่จ าหน่า ยอาหารต้อ งมีก ารจัด การเกี ่ย วกับ อาหารประเภทปรุง ส าเร็จ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุง ส าเร็จ ต้อ งเก็บ ในภาชนะที ่ส ะอาด ปลอดภัย และมีก ารป้อ งกัน การ
ปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร
ข้อ 15 น้าดื่ม และเครื่อ งดื่ม ที่ใ ช้ใ นสถานที่จาหน่า ยอาหารต้อ งมีคุณ ภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามา
ให้บริการ
ข้อ 16 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็บ ในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเ มตร ปากขอบ
ภาชนะสูง จากพื้น อย่า งน้อ ย 60 เซนติ เ มตร ไม่ว างในบริเ วณที่อาจก่อ ให้เ กิดการปนเปื้ อ นและต้อ ง
ไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ
(4) ต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 17 สถานที่จาหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สาหรับ บริโ ภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้ อนกลางสาหรับ
อาหารที่รับประทานร่วมกัน
ข้อ 18 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดเก็บ สารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่
อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนาอาหารมาบริโ ภค แยกบริเ วณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ป ะปนกับ
อาหาร ต้อ งติด ฉลากและป้า ยให้ชัด เจนพร้อ มทั้ง มีคาเตือ นและค าแนะนาเมื่อ เกิด อุบ ัติภัย จากสาร
ดัง กล่า ว สารทาความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรือ วัต ถุที่อาจเป็น อันตรายต่อ อาหารและการนาอาหารมา
บริโภคโดยเด็ดขาด
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ห้า มนาภาชนะบรรจุส ารเคมี สารทาความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรือ วัต ถุที่อ าจเป็น อัน ตรายต่อ
อาหารและการน าอาหารมาบริโ ภคมาใช้บ รรจุอ าหาร และห้า มนาภาชนะบรรจุอ าหารมาใช้บ รรจุ
สารเคมี สารทาความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรือ วัต ถุที่อ าจเป็น อัน ตรายต่อ อาหารและการนาอาหารมา
บริโภคโดยเด็ดขาด
ข้อ 19 สถานที่จาหน่า ยอาหารต้อ งมีก ารจัด การเกี่ย วกับ ภาชนะบรรจุอ าหาร อุป กรณ์ และ
เครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะบรรจุอ าหาร อุป กรณ์แ ละเครื่อ งใช้ต่า ง ๆ ต้อ งสะอาดและทาจากวัส ดุที่ป ลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(2) มีก ารจัด เก็บ ภาชนะบรรจุอาหาร อุป กรณ์ และเครื่อ งใช้ไ ว้ใ นที่ส ะอาด โดยวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(3) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี
ไม่ชารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(4) ตู้อ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุป กรณ์ป ระกอบหรือ ปรุง อาหารด้ว ยความร้อ นอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหารต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
ข้อ 20 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุป กรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(2) ท าความสะอาดภาชนะ อุป กรณ์ และเครื่อ งใช้ใ ห้ส ะอาดด้ว ยวิธ ีก ารตามหลัก สุข าภิบ าล
อาหารและใช้สารทาความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ
จากผู้ผลิต
ข้อ 21 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
(2) ต้อ งมีก ารแยกเศษอาหารและไขมัน ไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า และ
น้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
หมวด 3
สุขลักษณะ
****************
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ส่วนที่ 1
สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
ข้อ 22 ผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ าตหรือผู้ไ ด้รับ หนังสือรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่ส ะสมอาหาร ต้อ งดูแ ลรัก ษาสถานที่จาหน่า ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้ถูก ต้อ งด้วย
สุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(1) รัก ษาสถานที่ใ ห้ส ะอาดอยู่เ สมอ รวมทั้ง จัด ให้มีก ารป้อ งกัน และการกาจัด สัต ว์แ ละแมลง
พาหะนาโรค
(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพราะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(3) รักษาบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(4) รักษาห้องส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(5) รักษาและจัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(6) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดเกี ่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
ส่วนที่ 2
สุขลักษณะกรรมวิธี ภาชนะ อุปกรณ์ ของใช้อื่น ๆ และส่วนบุคคล
ข้อ 23 ผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ าตหรือผู้ไ ด้รับ หนังสือรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ กรรมวิธีการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่น ๆ รวมทั้ง
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) วาง เก็บ อาหารก่อ นปรุง ให้ส ะอาดถูก สุข ลัก ษณะ รวมทั ้ง จัด ให้ม ีก ารป้อ งกัน สัต ว์แ ละ
แมลงพาหะนาโรคในสถานที่นั้น
(2) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้ง ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง
เก็ บ อาหาร เพื่อป้องกั นฝุ่นละอองและสิ่งที่เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจน รัก ษาเครื่องปกปิดนั้น
ให้สะอาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะและใช้การได้ดอี ยู่เสมอ
(3) น้าแข็งสาหรับ ใช้บ ริโ ภค ต้องจัดเก็บ ไว้ในภาชนะที่ถูก ต้องด้วยสุข ลั ก ษณะสามารถป้องกัน
สิ่งปนเปื้อนได้ และห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน
(4) การทุบ บดน้าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ
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(5) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทาให้สะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธี
อื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) จัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอ
(7) ใช้ภ าชนะหรือ วัต ถุที่ส ะอาด ปลอดภัย สาหรับ ปรุง ใส่ห รือ ห่อ อาหารหรือ น้าแข็ง โดยรัก ษา
ให้สะอาดอยู่เสมอ
(8) ศูน ย์อ าหารและสถานที่จาหน่า ยอาหารที่มีก ารใช้ก๊า ซจากถัง ก๊า ซหุง ต้ม เป็น เชื้อ เพลิง ที่มี
ปริมาณรวมกันเกิน 250 ลิตร จะต้องวางระบบท่อก๊าซ และติดตั้งถังก๊าซหุงต้มเป็นกลุ่มเพื่อการใช้ก๊าซ
โดยระบบท่อก๊าซ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ยกเว้นศูนย์อาหาร
ที่อยู่ภายนอกอาคารและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
(9) ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเ วณโต๊ะรับประทาน
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
(10) ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร
ในสถานที่จาหน่า ยอาหาร เว้น แต่เ ป็น การใช้แ อลกอฮอล์แ ข็ง สาหรับ ใช้เ ป็นเชื้อเพลิง ทั้ง นี้ ผลิต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(11) ผู้ป ระกอบกิจ การ ผู้ป รุง อาหาร และผู้สัม ผัสอาหารต้อ งแต่ง กายให้สะอาดและปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล
(12) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบ าล
อาหารทุกคน หรือตามหลักสูตรที่เทศบาลกาหนด
(13) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็น
โรคติด ต่อหรือโรคที่สังคมรังเกีย จ หรือไม่เ ป็นพาหะนาโรคติด ต่อ ตามที่กาหนดไว้ใ นกฎหมายว่า ด้ว ย
โรคติดต่อ หากเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
(14) ขณะเตรียม ปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกาย
ให้
สะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(15) ผู้ป รุง อาหาร และผู้สัม ผัส อาหารต้อ งล้า งมือ ด้ว ยน้าและสบู่ทุก ครั้ง ก่อ นปฏิบัติง าน และ
ภายหลังการใช้ห้องน้า ห้องส้วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
(16) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจั บอาหารปรุงสุก เช่น
ที่คีบ ที่ตัก หรือถุงมือ เป็นต้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง
(17) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารถ้ามีแผลที่มือ ต้องปิดพลาสเตอร์กันน้าให้เรียบร้อย และ
ต้องใช้ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
(18) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
(19) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ทาสีเล็บ
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(20) ห้า มใช้ทัพ พี หรือ ช้อ น ชิม อาหารโดยตรงในการชิมอาหาร และต้อ งเปลี่ย นใหม่ทุก ครั้งที่
ปรุงอาหาร การชิมอาหารต้ องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
(21) การเสิร์ฟอาหาร ต้องเสิร์ฟให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร
(22) มีก ารป้ อ งกั น การปนเปื้อนอาหารจากการไอ จาม หรือพูดคุย ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัส
อาหารต้องมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ
(23) ปฏิบัติก ารอื่น ใดเกี่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
หมวด 4
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 24 ผู้ใ ดประสงค์จ ะขอจัด ตั้ง สถานที่จาหน่า ยอาหาร หรือ สถานที่ส ะสมอาหารในอาคาร
มีพื้น ที่ใ ดซึ่ง มีพื้น ที่เ กิน สองร้อ ยตารางเมตร และมิใ ช่เ ป็น การขายของใน ตลาด จะต้อ งยื่น คาขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลนครลาปาง
พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) วุฒิบ ัต ร ประกาศนีย บัต ร หรือ หนัง สือ รับ รองการอบรมหลั ก สูต รสุข าภิบ าลอาหาร หรือ
หลักสูตรที่เทศบาลกาหนด
(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(6) หนัง สือ มอบอานาจพร้อ มสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้ม อบอานาจและผู้รับ มอบ
อานาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง)
(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ (ถ้ามี)
(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร)
(9) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
ข้อ 25 การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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ข้อ 26 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอนุญ าตหรือการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เ จ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใ นการรับ คาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคา
ขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคา
ขอทราบทันที
ถ้าเป็นกรณีที่ส ามารถแก้ไ ขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ใ นขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไ ข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลัก ฐานที่จ ะต้อ งยื่น เพิ่มเติม พร้อ มทั้ง กาหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคาขอจะต้องดา เนิน การแก้ไ ขหรือยื่น
เพิ่มเติม ไว้ใ นบันทึก ดังกล่าวด้ว ย และให้เ จ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใ นการรับ คาขอและผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกการตรวจสอบคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
เจ้า หน้า ที ่ผู ้ม ีห น้า ที ่ใ นการรับ ค าขอแจ้ง ให้ท ราบหรือ ตามที ่ป รากฏในบั น ทึก ที ่จ ัด ท าตามข้อ 26 ให้
เจ้า หน้า ที่ผู้มีห น้า ที่ใ นการรับ ค าขอคืน คาขอให้แ ก่ผู้ยื่น คาขอพร้อ มทั้ง แจ้ง เหตุแ ห่ง การคืน คาขอเป็น
หนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ผู้ยื่น ค าขออาจอุท ธรณ์ค าสั่ง คืน คาขอตามวรรคหนึ่ง ต่อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ภายในสิบ ห้า วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรืออาจยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ข้อ 28 เมื่อได้ตรวจสอบคาขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกาหนดเวลาที่จะเข้าไปตรวจสุขลักษณะ ให้
ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนตรวจไม่ต่ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคาขออานวยความสะดวกแก่เ จ้าหน้าที่
ตามควรแก่กรณี
ในการตรวจสุข ลัก ษณะให้เ ป็น ไปตามแบบที ่เ ทศบาลก าหนด กรณีถ ูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตต่อไป กรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลัก เกณฑ์ด้า นสุข ลัก ษณะ ให้แ นะนาให้ป รับ ปรุง แก้ไ ขด้า นสุข ลัก ษณะ และแจ้ง ให้เ จ้า พนัก งาน
ท้องถิ่นมีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ดาเนินกิจการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
อย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อา้ งอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
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มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ทั้งนี้ หากเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ด วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดั งกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิท ธิ์และ
ยกเลิกคาขอ
ข้อ 31 บรรดาใบอนุญ าตที่ออกให้ตามเทศบัญ ญัตินี้ใ ห้มีอ ายุห นึ่ง ปีนับ แต่วันที่ออกใบอนุญ าต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเท่านั้น
การขอต่อใบอนุญ าตจะต้องยื่นคาขอตามแบบที่เ ทศบาลกาหนด พร้อมกับ ชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัต ราที ่ก าหนดไว้ท ้า ยเทศบัญ ญัต ินี ้ก ่อ นใบอนุญ าตสิ ้น อายุ เมื ่อ ได้ยื ่น ค าขอพร้อ มกับ ช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
หากยื่น คาขอโดยมิไ ด้ชาระค่า ธรรมเนีย มตามวรรคสอง ให้นับ วัน ที่ใ บอนุญ าตสิ้น อายุเ ป็น วัน
กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อ ยละยี่สิบ ของจานวนค่า ธรรมเนีย มที่ค้า งชาระ เว้น แต่ผู้ ไ ด้รับ ใบอนุญ าตจะได้บ อกเลิก การดาเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจ การไว้จนกว่าจะ
ได้ชาระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใ บอนุญ าตสูญ หาย ให้ผู้ยื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตนาบัน ทึก การแจ้ง ความต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นประกอบด้วย
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(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญ าต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 34 ในกรณีที่ป รากฏว่ า ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บัติ ห รือปฏิบั ติไ ม่ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 35 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ป ฏิบ ัต ิห รือ ปฏิบ ัต ิไ ม่ถ ูก ต้อ งตามบทแห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 36 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนัน้ ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้งา่ ย ณ ภูมลิ าเนาหรือสานักทา
การงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง
หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ผู้ถูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ข้อ 37 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่นๆ
ในใบอนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น ค าขอเปลี่ ย นแปลง ขยาย ลดการประกอบกิ จ การ สถานที่
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เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลกาหนด และเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนินการได้
เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการ
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 39 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์แทนการมายื่นด้วย
ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครลาปางประกาศกาหนด
หมวด 5
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลนคร
ลาปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) วุฒิบ ัต ร ประกาศนีย บัต ร หรือ หนัง สือ รับ รองการอบรมหลัก สูต รสุข าภิบ าลอาหาร หรือ
หลักสูตรที่เทศบาลกาหนด
(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(6) หนัง สือ มอบอานาจพร้อ มสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้ม อบอานาจและผู้รับ มอบ
อานาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง)
(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลั กฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ (ถ้ามี)
(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร)
(9) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
ข้อ 41 การแจ้งและการออกหนังสือรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร และการดาเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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ข้อ 42 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่เทศบาลกาหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้ง
เป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการ นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผูแ้ จ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 43 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ 44 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง นาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีหนังสือรับ รองการแจ้งถู ก ท าลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ ใบแทน
หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง น าหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง เดิ ม เท่ า ที่ เ หลื อ อยู่ มาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
ข้อ 45 เมื่อผู้แ จ้ ง ประสงค์ จ ะเลิ ก กิจการ หรือโอนการดาเนินกิจการให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 46 ในกรณีที่ผู้ดาเนิ น กิ จ การใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
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ดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต่ อ ไป ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด ด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้
ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนิน
กิจการนัน้ ไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ 47 การยื่นคาขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครลาปางประกาศกาหนด
หมวด 6
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 48 ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอั ต ราที่ กาหนดไว้ท้ า ย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาต
ข้อ 49 ผู้แจ้งมีหน้าที่แจ้งต้องเสียค่ า ธรรมเนี ย มการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบั ญ ญั ติ นี้
ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน้
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชาระ เว้นแต่ผแู้ จ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 50 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครลาปาง
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
ข้อ 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร หรือได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารนั้นต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
เทศบัญญัตินี้ ให้การจัดตั้งสถานที่จาหน่ า ยอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารนั้นดาเนินกิจการต่อไปได้
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญั ตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาต
ดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหารต่อไป ให้ยื่นคาขอ ต่อใบอนุญาตข้อ 31 หรือหากประสงค์จะดาเนินกิจการตามหนังสือรับรองการ
แจ้งต่อไปให้ชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 49 ของเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 53 บรรดาค าขออนุญ าตใด ๆ ที่ไ ด้ยื่นไว้ก่อนที่เ ทศบัญ ญั ติ นี้ใ ช้บั งคับ และยั ง อยู่ใ นระหว่ า ง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 54 คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่.....................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(……………………………………………)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .....

ลาดับ

รายการ

1

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการ
ขายของในตลาด
1.1 พืน้ ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ

2

1.2 พืน้ ที่ประกอบการตัง้ แต่ 10 ตารางเมตร
ถึง 25 ตารางเมตร ฉบับละ
1.3 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตารางเมตร
ถึง 50 ตารางเมตร ฉบับละ
1.4 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตารางเมตร
ถึง 100 ตารางเมตร ฉบับละ
1.5 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตารางเมตร
ถึง 200 ตารางเมตร ฉบับละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ
ในตลาด
2.1 พืน้ ที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร
ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ
2.2 พืน้ ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตารางเมตร
ขึน้ ไป ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

300
600
900
1,000
1,200

3,000
4,500
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ กระผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ .... เป็นญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติทั่ว ไป ซึ่งโดยหลั ก การแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60
บัญญัติว่า “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้นจะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศ
บัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได้...” ข้อ 47 กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่ ก ารพิจารณาร่างข้อบัญญั ติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาญัตติน้คี รับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการฯ ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญ
ครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมก็
อยากจะตั้งข้อสังเกตต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เกี่ยวกับเรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... ฉบับนีน้ ะครับ ผมได้อา่ นดูแล้ว ก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนีพ้ อสมควร เนื่องจาก
ว่ า เทศบั ญ ญั ติ นี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก ผมก็อยากจะขอหารือต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้มีก าร
ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติฉบับนีก้ ่อนที่จะลงมติรับหรือไม่รับหลักการ ขอบคุณครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณสามารถฯ มีผู้เสนอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
สามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ .... นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ เป็นกรณีที่เสนอให้สภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 ซึ่ง
กระผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึก ษาในหลั ก การแห่งร่างข้อบัญ ญั ติและลงมติว่า จะรับ หลัก การแห่งร่างข้อบัญ ญั ตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อ นรับหลักการก็ได้ ” ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 103 ที่กาหนดว่า “คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 กาหนดว่า “คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ
ตามความจาเป็นแก่ กิ จการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร...” ข้อ 107 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี
ทีผ่ บู้ ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีสมาชิกสภาฯ คือ นายสามารถ พุทธา ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ

42
สามัญฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ .... ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ไม่ มี น ะครั บ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ป ระชุ ม มีมติให้คัดเลือกสมาชิ ก สภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ นะครับ
ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันกาหนดจานวนของสมาชิกสภาฯ ที่ จะเป็นคณะกรรมการสามัญฯ เชิญครับ
เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอ
เสนอให้มีจานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 5 คนครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายสามารถ พุ ท ธา เสนอให้มีจานวนสมาชิก สภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ
จานวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี
นะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครลาปางมีมติให้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการ
สามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ .... จ านวน 5 คน ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ เสนอชื่ อ ผู้ ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง เป็ น
คณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง
ผมขอเสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายบุญทรง ชุ่มแสง เสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติให้ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ
เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล นครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขอเสนอ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เสนอ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติให้ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 เชิญ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขอเสนอ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล เสนอ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติให้ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... คนที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉันขอเสนอ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เสนอ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการ
สามัญฯ คนที่ 4 ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอ
เสนอ นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายสามารถ พุทธา เสนอ นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ขอ
ผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมี
มติให้ นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... คนที่ 5 นะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... จานวน 5 คน ได้แก่
1. นางสาวอมลยา
2. นายวันชนะ
3. นางรัญจวน
4. นางสาวสรัญญา
5. นายสุพจน์

เจนตวนิชย์
สุวรรณเนตร
คาพิชัย
เจนวานิชกุล
มูลบ้านดง

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ กาหนดระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ เชิญครับ
เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอ
เสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2565 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
ถือว่าที่ป ระชุมมีมติใ ห้ค ณะกรรมการสามัญ ศึก ษาร่างเทศบัญ ญั ติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่ อ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร และสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ .... จ านวน 10 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 – 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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5.3 ญัต ติ เรื่อ ง ขอเสนอญัต ติร่า งเทศบัญ ญัต ิเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อ ง กิจ การที่เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ ....
นายสมบูร ณ์ คุร ุภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวดวงเดื อ น ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ได้ รั บ มอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีนครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติรา่ งเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติก าร นายกเทศมนตรีน ครล าปาง ขอเสนอญั ตติร่ า งเทศ
บัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….พร้อมด้วยบันทึกหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….
หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
เหตุผล
โดยที่มาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศ
บัญญัติกาหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้
ผู้ดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเ กี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใ ช้
ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตลอดจนการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบาง
ประการที่ไม่ส อดคล้องกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกาหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมีผลให้เทศบาลนครลาปางซึ่ งเป็นราชการ
ส่ว นท้องถิ่ นต้องปรับ ปรุงแก้ไ ขข้อก าหนดให้สอดคล้องกับ รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล
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นครลาปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปางและผู้ว่าราชการจัง หวัดลาปาง จึงตราเทศ
บัญญัติข้นึ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. …....”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลนครลาปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2540
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคั บ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี
“กิ จการที่เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุข ภาพ” หมายความว่ า กิจการที่เ ป็นอั นตรายต่ อสุ ข ภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งเป็นกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุมในเขตเทศบาลนครลาปาง
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนัน้
“ผูป้ ฏิบัติงาน” หมายความว่า ผูป้ ฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิ ษ ความสั่ น สะเทื อ น” หมายความว่ า สภาวะของความสั่ น สะเทื อ นอั น เกิ ด จากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางน้า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
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“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่ า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่น
ใด ที่ปนเปื้อนสารพิษอั นเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรือ
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรื อ ส่วนใดของอาคารที่ใช้เ ป็ น สถานที่ สาหรั บ ฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้า
ชมการแสดงนั้น เป็นปกติธุระโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครลาปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ ซึ่ ง ได้ รับการแต่งตัง้ จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า ข้ า ราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติน้ี
“กิจการตูน้ ้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ” หมายความว่ า สถานที่ที่ทาการผลิตน้าบริโภค
ด้วยผลิตภัณฑ์สาหรับติดตัง้ กับท่อจ่ายน้าไว้จาหน่ายให้กับผูบ้ ริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ
“การค้า” หมายความว่ า การประกอบธุรกิจ การพาณิ ช ย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการให้บริการใด ๆ เพื่อทาประโยชน์อันมีมูลค่า
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
ข้อ 6 ให้น ายกเทศมนตรีน ครล าปางรัก ษาการตามเทศบัญ ญัต ินี ้ และให้ม ีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

49
หมวด 1
ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ข้อ 7 ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ทานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็ บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือ กระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ย วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่ จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริก แกง น้าพริก ปรุง สาเร็จ เต้าเจี้ย ว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม
หรือ ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โ ดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
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(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
เนือ้ สัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภั ณฑ์เนยผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11) การผลิตไอศกรีม
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก
น้าตาลเมา
(15) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(2) การผลิต บรรจุย าสีฟัน แชมพู ผ้าเย็ น กระดาษเย็ น เครื่องสาอางรวมทั้ งสบู่ที่ ใ ช้ กั บ
ร่างกาย
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดต่าง ๆ
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5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนามั
้ นจากพืช
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
(4) การสีขา้ ว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุขา้ วด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(5) การผลิตยาสูบ
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจาหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(6) การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(7) การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัทช์
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(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่ง สาเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
หวาย ชานอ้อย
(4) การอบไม้
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เ ป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้ว ยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เ ป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยสถานพยาบาล หรือ ในสถานประกอบการเพื ่อ สุข ภาพตามกฎหมายว่า ด้ว ยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้น แต่เ ป็ น การให้บ ริก าร
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้ว ยสถานพยาบาล หรือ ในสถานประกอบการเพื ่อ สุข ภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี ค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
ตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1)
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้ว ยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(17) การประกอบกิจ การห้อ งปฏิบัติก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิท ยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
(22) การประกอบกิจ การให้บ ริก ารลานสะสมตู้บ รรจุสิน ค้า หรือ ลานจอดรถหัว ลากตู้
บรรจุสินค้า
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสั งเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
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(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือ
ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1)
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิลม์ ภาพยนตร์
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้าแข็งแห้ง
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้
เพลิง
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
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(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่นื ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(7) การล้ า งขวด ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เพื่ อ น าไปใช้ ใ หม่ ห รื อ แปรสภาพเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มใิ ช่ส่งิ ทอ
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
หมวด 2
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วย การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาน
เลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะต้องจัด
ให้มรี ะบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของ
สถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุราคาญของประชาชน
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การกาหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกาหนดระยะห่าง และการกาหนดให้มีระบบป้องกันตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง มิ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น โรงง านตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน และสถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ เ ทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและป้องกันเหตุราคาญแก่
ประชาชนที่อาศัย ในบริเ วณใกล้เ คีย งอย่างมีป ระสิท ธิภาพตามที่รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขและที่บัญญัติไว้ในเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มอี าคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาคารต้องตั้งในบริเวณสถานที่ที่เหมาะสม ไม่มีน้าท่วมขังและสามารถระบายน้าออกได้
โดยสะดวก และต้องจัดให้มีการระบายน้าหรือการดาเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
(2) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญ าตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ต้องจัดให้มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มสี ิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(4) ต้องจัด ให้มีระบบการจั ดแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ต้องจัดให้มีห้องน้าและห้องส้วมที่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ จานวนเพียงพอกับคนงานที่ทา
การอยู่ในสถานที่นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เ กี่ยวข้อง อยู่ในทาเลที่
เหมาะสม รวมทั้ง การกาจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(6) ต้องจัดให้มีทางระบายหรือบ่อพักน้าซึ่งรับน้าเสียด้วยวัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ ไม่ซึม
ไม่รั่ว น้าไหลได้สะดวก และการระบายน้านั้นต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผใู้ ช้น้าในทางน้าสาธารณะหรือแก่
ผูอ้ าศัยใกล้เคียง
(7) ต้องจัดให้มีการบาบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้าเสี ยหรือกากของเสียตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(8) ต้องจัดให้มีน้าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้
ไม่รวมถึงน้าที่ใช้ในการกระบวนการผลิต
(9) ต้องปฏิบัติต ามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญ ญัตินี้ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยสุขลักษณะตามคาสั่งหรือคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ งของ
เทศบาลนครลาปาง
ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอยรวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกาจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
ต้องด าเนินการให้ถูก ต้องตามเทศบัญ ญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป หรือเทศบัญ ญั ติว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคให้
ถู ก ต้องตามหลั ก วิชาการ ทั้ งนี้ ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่รัฐ มนตรีป ระกาศก าหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สาหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถาน
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด
เหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้า
บริโภคของกรมอนามัยสาหรับผูป้ ฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้าดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้าดื่มและลักษณะการนาน้ามาดื่ม
ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ข้อ 16 ผู้ดาเนินกิจการตู้น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติต้องมีการควบคุม ปฏิบัติ และจัด
สถานที่สาหรับประกอบกิจการนัน้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งตู้น้าดื่ ม ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้น้าดื่มเกิ ด การปนเปื้ อ นได้ง่ายและต้องไม่ตั้งอยู่
ในที่หรือทางสาธารณะ โดย
(1) ต้องอยู่หา่ งไกลจากบริเวณที่มฝี นุ่ มาก แหล่งระบายน้าเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
(2) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
(3) บริเวณพื้นที่ตงั้ ตูน้ ้าต้องไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้าที่ถูกสุขลักษณะ
(4) การติดตัง้ ตูต้ ้องยกระดับสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(5) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสาหรับวางภาชนะบรรจุ
น้า และมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าดูด
(6) ต้องไม่ก่ อให้เ กิ ด ความเดือดร้อนราคาญแก่พื้นที่สาธารณะ และผู้พัก อาศัย บริเ วณ
ใกล้เคียง
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้นา้
(1) ตูน้ ้าและอุปกรณ์ต้องทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) ตู้น้าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทาความสะอาด
และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
(3) หัวจ่ายน้าและส่วนที่สัมผัสน้าต้องทาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และ
ต้องสูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร
(4) ต้องมีการแสดงฉลากไว้ที่ด้านหน้าของตู้น้า ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเห็นและ
อ่านได้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้าและการปรับปรุงคุณภาพน้า
แหล่งน้าที่นามาใช้ต้องมี คุณภาพดี เช่น น้าประปาภูมิภาค น้าจากบ่อบาดาล กรณีที่ผู้
ดาเนินกิจการผลิตน้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเองต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าที่ผลิตให้มีคุณภาพดีมีการปรับปรุงคุณภาพน้าตามความจาเป็นของคุณภาพแหล่งน้า
เพื่อให้ได้น้าบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้าบริโภค
(1) มีการเก็บตัวอย่างน้าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้า
บริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
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(2) มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ ชุดตรวจวัดอย่างง่ าย
ในภาคสนาม อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
ผูด้ าเนินกิจการเป็นผูด้ าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย ตามข้อ (1) และ (2)
5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบารุงรักษาและการทาความสะอาด
(1) มีการทาความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตงั้ ของตู้นาเป็
้ นประจาวัน
(2) มีการทาความสะอาดพืน้ ผิวตู้ ช่องระบายน้าและหัวจ่ายน้าเป็นประจาวัน
(3) ล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าภายในตู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
(4) ล้างทาความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนาของผลิต ภัณ ฑ์ที่
กาหนดหรือเมื่อพบผลการตรวจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน
ให้จัดทาระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้
(1) บันทึก การปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้าและการดูแลบารุงรัก ษาตามตาราง
แผนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(2) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่าง
เปิดเผยเป็นประจาวัน
หมวด 3
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 18 สถานประกอบกิจการที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สาหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 19 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่ง
อื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มที ี่ชาระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจาเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
ขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สาหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคาเตือนหรือคาแนะนาในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ
หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีด
ขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 22 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษ ทางน้า มลพิษ ทางแสง มลพิษ ทางความร้อน มลพิษ ทางความสั่นสะเทือน ของเสีย
อันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจน
เป็นเหตุราคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบัติงานและผูอ้ ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้น ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 4
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 23 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิ ให้บุคคลใดประกอบ
กิจการ ซึ่งกาหนดให้ต้องมีการควบคุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่ จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้
ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 24 ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุมตามข้อ 7 ในลักษณะที่เป็นการค้าให้
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลนคร
ลาปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
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(1) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหรือเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) หนังสือมอบอานาจ กรณีที่เจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถมาดาเนินการด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้แทนรับมอบอานาจ กรณีที่เป็นนิติบุคคล
(4) หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร กรณีที่เป็นการเช่าอาคาร
(6) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและผังเมือง กฎหมายว่าด้วยโรงาน กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เป็นต้น
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายประเภทหรือขนาดของกิจการที่ต้องมีการรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง
หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการก่อนการออก
ใบอนุญาต โดยต้องยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้เสีย
(2) แบบรายการตรวจสอบตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญ าตจะต้องดาเนิน การ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
ข้อ 25 การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการ
ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 26 เมื ่อ ได้ร ับ ค าขอรับ ใบอนุญ าตหรือ คาขอต่อ ใบอนุญ าตหรือ การด าเนิน การอื ่น ที่
เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น
พร้อมคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้
ผู้ยื่นคาขอทราบทันที
ถ้า เป็น กรณีที่ส ามารถแก้ไ ขหรือยื่นเพิ่ม เติม ได้ใ นขณะนั้น ให้แ จ้ง ให้ผู้ยื่น คาขอดาเนินการ
แก้ไขหรือ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่น
เพิ่มเติม ไว้ใ นบันทึก ดังกล่าวด้ว ย และให้เ จ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใ นการรับ คาขอและผู้ยื่ นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกการตรวจสอบคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไ ขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลัก ฐานเพิ่ม เติม
ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ ปรากฏในบันทึกที่จัดทาตามข้อ 26 ให้
เจ้า หน้า ที่ผู้มีห น้า ที่ใ นการรับ ค าขอคืน คาขอให้แ ก่ผู้ยื่น คาขอพร้อ มทั้ง แจ้ง เหตุแ ห่ง การคืน คาขอเป็น
หนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ผู้ยื่นคาขออาจอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรืออาจยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ข้อ 28 เมื่อได้ตรวจสอบคาขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกาหนดเวลาที่จะเข้าไปตรวจสุขลักษณะ
ของสถานประกอบกิจการให้ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนตรวจไม่ต่ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ ผู้ยื่นคาขออานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี
ในการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด กรณี
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่ นพิจารณาอนุญ าต
ต่อไป กรณีไ ม่ถูก ต้องตามหลัก เกณฑ์ด้านสุขลัก ษณะ ให้แนะนาให้ป รับ ปรุงแก้ไ ขด้านสุขลักษณะ และ
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ดาเนิ นกิจการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลอย่างน้อยประกอบด้ว ย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่อาจออกใบอนุ ญ าตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ทั้งนี้ หากเจ้า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก
เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ 30 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละ
สิทธิ์และยกเลิกคาขอ
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ข้อ 31 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลนครลาปางเท่านัน้
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมประเภท
เดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว สาหรับสถานที่แห่งเดียวที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
ต้องมีการควบคุมหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่อัตราสูงเต็มอัตรา
แต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา
การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินีก้ ่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ ใบอนุญาต
หากยื่นคาขอโดยมิได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสาม ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน
กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึน้ อีกร้อย
ละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนีย มที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสาม หรือวรรคสี่ ค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ชาระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ หาย ถูกทาลาย หรือชารุดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาต นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 33 การเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ เครื่อ งจักร หรือรายละเอียด
อื่น ๆ ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่
เครื่ อ งจั ก ร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลกาหนด และเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนินการได้
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ข้อ 34 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการ
ดาเนินกิจการตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 35 การยื่นคาขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วย
ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครลาปางประกาศกาหนด
ข้ อ 36 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 37 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิ จการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ 38 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครั้งขึน้ ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ป ฏิบัติหรือปฏิบัติไ ม่ถู ก ต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 39 ค าสั่ งพั ก ใช้ใ บอนุญ าตและคาสั่งเพิก ถอนใบอนุญ าต ให้ท าเป็นหนังสือ แจ้งให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิด
คาสั่งแล้วแต่กรณี
ผูถ้ ูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
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ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 5
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 41 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาต
ข้อ 42 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินใี้ ห้เป็นรายได้ของเทศบาลนครลาปาง
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 43 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 ผู้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญั ติเ ทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และกิจการนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่ อไป ให้ยื่นคาขอต่อ
ใบอนุญาตข้อ 32 ของเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 45 บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 46 คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่ งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี
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ประกาศ ณ วันที.่ ................................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .....
ประเภทกิจการ
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์
และผลิตภัณฑ์

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้น
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะ หรือแหล่งน้าสาธารณะ
4. มีการกาจัดซากสัตว์อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
5. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ สุขอนามัยผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรค หรือสัตว์และแมลงนาโรค และด้านความปลอดภั ย
และป้องกันเหตุราคาญ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
1. ต้องมีการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
4. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
5. กรณีที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์หรือชาแหละสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์
ด้านลักษณะ ด้านสถานที่ต้ัง สภาพหรือสถานที่ฆ่าสัตว์ และที่พักสัตว์ ด้านกรรมวิธีการ
ฆ่าชาแหละ และตัดแต่งสุขอนามัยผู้ปฏิบัติงาน การจัดการน้าเสีย และการใช้ยาฆ่าเชื้อ
และด้านการขนส่ง ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. ต้องมีระบบดักจับเขม่าควัน ดักจับฝุ่น ที่มีประสิทธิ ภาพ
4. ต้องจัดให้มีการควบคุม ตรวจสอบระบบทาความเย็นตลอดระยะเวลาที่ดาเนินกิจการ
5. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการหรือผู้ ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
ต้องไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจพบว่า
ตนเป็นพาหะ หรือได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแล้วว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ
ตามประเภทของโรคติดต่อที่กาหนดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
6. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข
7. ผู้ให้บริการ หรือผู้สัมผัสอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขลักษณะ
ของกรรมวิธีการผลิตและจาหน่ายด้วย
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ประเภทกิจการ
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
ทาความสะอาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
1. ในกระบวนการผลิตต้องเป็นแบบระบบปิดและปลอดเชื้อ
2. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
3. ให้มีการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่
4. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
4. จัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
5. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดป้าย คาเตือนห้ามสูบบุหรี่
6. มีมาตรการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละออง และเสียง สาหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ที่พักอาศัยใกล้เคียง
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
หรือแร่
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดป้าย คาเตือนห้ามสูบบุหรี่
4. ให้มีการควบคุมการใช้และการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่
5. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
6. มีมาตรการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละออง และเสียง สาหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ที่พักอาศัยใกล้เคียง
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ 1. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ที่ตัวเครื่องจักร
2. ต้องมีการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกั้น และแยกห้องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีอันตราย และฝุ่นละออง
4. กิจการ เคาะ ปะผุ พ่นสีรถยนต์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสถานที่ต้ัง
สุขลักษณะ ด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ด้านการ
จัดการน้าดื่ม น้าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและ
มลพิษทางเสียง ด้านการจัดการน้าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล
ด้านการป้องกันเหตุราคาญ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
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8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
หรือกระดาษ

9. กิจการที่เกี่ยวกับการ
บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการทางาน ด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และด้านการป้องกันควบคุมสัตว์
และแมลงนาโรคให้เป็นไปตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
5. มีมาตรการป้องกันควบคุมเสียงดัง หรือใช้วัสดุซึมซับเสียง กั้นแยกห้อง
6. มีมาตรการในการกาจัดกลิ่นไอ ควัน
7. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
1. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดป้ายคาเตือนห้ามสูบบุหรี่
2. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทการเผาถ่านให้ทาเป็นระบบปิด
4. มีมาตรการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละออง และเสียง สาหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ที่พักอาศัยใกล้เคียง
5. ให้มีการควบคุมการใช้และการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่
6. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
7. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีประตู หรือทางออก หรือมีทางหนีไฟเพียงพอกับจานวนคน
ในอาคาร ติดป้ายคาเตือนห้ามสูบบุหรี่
4. ต้องมีการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ต้องมีการออกแบบอาคาร สถานที่ให้ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการหรือผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการบริการ
ต้องไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจพบว่า
ตนเป็นพาหะ หรือได้รับแจ้งความเป็นหนั งสือแล้วว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ
ตามประเภทของโรคติดต่อที่กาหนดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
7. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ให้บริการ จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขกาหนด
8. จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
9. ผู้ประกอบกิจการประเภทที่ 9 (7) (8) (10) (14) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสถาน
ที่ตั้งสถานประกอบการ ด้านการควบคุมป้องกันเสียง จากสถานประกอบกิจการ
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10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน
ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ระบบอากาศ ระบบการจัดแสงสว่างและระบบความปลอดภัย การจัดและดูแลห้องส้วม
ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ และการสุขาภิบาลอาหารให้ถูกต้อง ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
กลุ่มบริการบันเทิง
10. พื้นที่ส่วนที่มีดนตรีหรือการแสดงดนตรี ส่วนเต้นราและบริเวณที่มีเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน ควรเป็นอาคารที่ปิดมิดชิดและใช้วัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนได้
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุราคาญจากเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
แก่ประชาชนใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. ต้องมีการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่และเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
5. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีทางหนีไฟ ติดป้ายคาเตือนห้ามสูบบุหรี่
6. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ในเรื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดิน
หายใจในสถานประกอบการ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
1. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
2. มีมาตรการป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย เช่น การจัดเก็บและกองวัสดุ
มีความเรียบร้อย
3. มีการตรวจสุขภาพคนงานประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคนงานและชุมชน
4. จัดให้มีแสงสว่างเหมาะสมกับชนิดของงาน
5. มีมาตรการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละออง และเสียง สาหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ที่พักอาศัยใกล้เคียง
6. กิจการระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
7. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
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12. กิจการที่เกี่ยวกับ
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน
ถ่านโค้ก และสารเคมี

13. กิจการอื่น ๆ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
1. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
4. ต้องมีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันสาหรับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซพิษ หรือไอระเหย
5. มีการควบคุมให้ระบบกาจัดกากเหลือใช้จากสารเคมีและภาชนะบรรจุ
6. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีทางหนีไฟ
7. ในกรณีขนส่งควร จัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควร ปิดไว้ที่หีบภาชนะบรรจุ หรือวัตถุ
ห่อหุ้มทุกชิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย เป็นตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
7.2 ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์
7.3 อันตรายและอาการเกิดพิษของสารเคมี
7.4 คาเตือนเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บ วิธีใช้ วิธีการจัดหีบห่อภาชนะบรรจุ หรือวัตถุห่อหุ้ม
7.5 วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการ หรือความเจ็บป่วยตลอดจนคาแนะนา
ในการส่งผู้ป่วยไปหาแพทย์
8. ควรมีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” แสดงไว้
9. ต้องมีการจัดเก็บสารเคมี วัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่ และให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
10. ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
1. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่ตัวเครื่องจักร
2. ต้องมีระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3. ต้องมีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ และทางระบายน้าไม่อุดตัน
4. ต้องจัดเก็บวัสดุ หรืออุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของวัตถุหรือสารเคมี
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
5. ให้มีการควบคุม ป้องกัน และกาจัด สัตว์ แมลงพาหะนาโรค
6. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกัน
7. กรณีกิจการสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ด้านสถานที่ตั้ง สุขลักษณะของอาคารประกอบกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้าดื่ม น้าใช้ ลักษณะการเก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด
ใช้แล้วหรือเหลือใช้ การจัดการน้าเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ด้านความปลอดภัย
และการป้องกันเหตุราคาญ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขด้วย
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ทั้งนี้ ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว ให้พิจารณาบังคับใช้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละกิจการ

ที่
1.
(1)

(2)

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ประเภทกิจการ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
การเพาะพันธุ์ เลีย้ ง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
1. ม้า โค กระบือ
ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว
ข. เกิน 20 ไม่เกิน 40 ตัว
ค. เกินกว่า 40 ตัว
2. สุกร
ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว
ข. เกิน 20 ไม่เกิน 40 ตัว
ค. เกินกว่า 40 ตัว
3. แพะ แกะ
ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว
ข. เกิน 20 ไม่เกิน 40 ตัว
ค. เกินกว่า 40 ตัว
4. ห่าน เป็ด ไก่ นก
ก. ตั้งแต่ 50 ตัว ไม่เกิน 200 ตัว
ข. เกิน 200 ไม่เกิน 1,000 ตัว
ค. เกินกว่า 1,000 ตัว
5. สุนัข แมว
ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว
ข. เกิน 20 ไม่เกิน 40 ตัว
ค. เกินกว่า 40 ตัว
6. สัตว์น้า
7. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
8. การเลีย้ งสัตว์เลื้อยคลาน
9. การเลีย้ งแมลง
การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะมี
การเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

ค่าธรรมเนียม

3,000
4,500
6,000
1,500
3,000
4,500
1,500
3,000
4,500
750
3,000
7,500
1,500
3,000
4,500
1,500
1,500
7,500
1,500
7,500
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2. กิจการทีเ่ กี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
1. ห่าน เป็ด ไก่ นก
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ก.1 เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
ก.2 เครื่องจักรมีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข.1 ตัง้ แต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว
ข.2 เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
ข.3 เกินกว่า 40 ตัว
2. สุกร โค กระบือ
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
1. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์ ขนสัตว์
2. การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ดว้ ยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
1. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
2. การสะสมสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า

ค่าธรรมเนียม

7,500
15,000
450
900
1,800
15,000

6,000
1,500
6,000
6,000

1,500
3,000

7,500

1,500
3,000
1,500
3,000
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ค่าธรรมเนียม
3. กิจการทีเ่ กี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจีย้ วซีอ๊วิ น้าจิม้ หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
1. น้าพริกแกง น้าพริกเผา
1,500
2. เต้าเจีย้ ว
3,000
3. ซีอวิ้
6,000
4. น้าจิ้มและซอสปรุงรสอื่น ๆ
6,000
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1. น้าปลา
6,000
2. น้าเคย
1,500
3. น้าบูดู
1,500
4. ไตปลา
1,500
5. หอยดอง
1,500
6. ปลาเจ่า ปลาร้า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
1,500
7. แหนม หม่า กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
3,000
8. กะปิ
1,500
9. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
1,500
ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่มิ จากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
1,500
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
3,000
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
1. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหาร จากสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
1,500
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
4,500
2. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหาร จากพืช โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
1,500
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
3,000
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(11)

(12)

(13)

ประเภทกิจการ
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิน้
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวยเต้าหู้
วุน้ เส้น เกีย้ มอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1. เส้นหมี่
2. ขนมจีน
3. เส้นก๋วยเตี๋ยว
4. เต้าหู้ เต้าฮวย
5. วุน้ เส้น
6. เกี๋ยมอี๋
7. เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยผลิตภัณฑ์เนย
เทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิตไอศกรีม
1. การผลิตเพื่อขายปลีกโดยผู้ซอื้ ไม่นาออกไปขายอีกต่อหนึ่ง
2. การผลิตเพื่อขายส่งหรือการนาออกขายนอกสถานที่
การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า

ค่าธรรมเนียม
1,500
3,000

4,500
750
4,500
750
4,500
750
1,500
1,500
3,000
1,500
3,000
3,000
6,000

1,500
3,000
750
3,000
1,500
3,000
1,500
3,000
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การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
1. การผลิต หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
ก. โดยใช้เครื่องจักรกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรกาลังตัง้ แต่ 6-20 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรกาลังตัง้ แต่ 21-50 แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน 51 แรงม้า
2. การสะสม เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก
น้าตาลเมา
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
1. การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภคน้าดื่ม
2. จาหน่ายน้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ เครื่องละ
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
1. การผลิต หรือขนส่งน้าแข็ง
ก. โดยใช้เครื่องจักรกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักรกาลังตัง้ แต่ 2-20 แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรกาลังตัง้ แต่ 21-100 แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังเกิน 100 แรงม้า
2. การสะสม แบ่งบรรจุ น้าแข็ง
ก. พืน้ ที่ ไม่เกิน 16 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร - 32 ตารางเมตร
ค. พืน้ ที่เกิน 32 ตารางเมตร – 48 ตารางเมตร
ง. พื้นที่เกิน 48 ตารางเมตร
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า

ค่าธรรมเนียม

1,500
2,500
5,000
15,000
7,500
10,000

4,500
200

1,200
3,000
6,000
9,000
750
1,500
2,000
3,000

1,500
3,000
3,000
6,000
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การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
1,500
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
3,000
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
1. การผลิตน้าตาล น้าเชื่อม
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
3,000
ข. โดยใช้เครือ่ งจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
6,000
2. การสะสม หรือแบ่งบรรจุน้าตาล น้าเชื่อม
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
750
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
3,000
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
6,000
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นา้ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2,000
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
4,000
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
3,500
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
4,500
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
1. การผลิต ผสม หรือการบรรจุยา ด้วยเครื่องจักร
15,000
2. การโม่ บด ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
1,500
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
3,000
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
7,500
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
15,000
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
7,500
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
15,000
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
7,500
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
15,000
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5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือ
แป้งอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
1. โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้า รวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้า รวมกันเกินกว่า 15 แรงม้า แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า
3. โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้า รวมกันเกินกว่า 40 แรงม้า
(5) การผลิตยาสูบ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยุ๋ หรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
1. การผลิตปุ๋ย
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
2. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุปยุ๋ หรือสะสมวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
1. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม

7,500
15,000
15,000

7,500
15,000
2,000
3,000
4,500
7,500
15,000
1,500
3,000

7,500
15,000
3,000
6,000
1,500
3,000
5,000
10,000
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6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ ด้วยโลหะ
หรือแร่
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2. โดยใช้เครื่องจักร
ก. เครือ่ งจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6 (1)
1. การทาประติมากรรมหรือขันลงหิน
2. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิดไม่เกิน 2 เตา
3. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิดไม่เกิน 4 เตา
4. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิดเกินกว่า 4 เตา
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
1. การกลึงโลหะทุกชนิดไม่เกิน 2 แท่น
2. การกลึงโลหะทุกชนิดเกิน 2 แท่น แต่ไม่เกิน 4 แท่น
3. การกลึงโลหะทุกชนิดเกินกว่า 4 แท่น
4. การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
5. การตัดโลหะโดยใช้ก๊าซ หรือไฟฟ้า
6. การเชื่อมประสานโลหะด้วยเครื่องจักร
7. การเชื่อมประสานโลหะด้วยไฟฟ้า
8. การเชื่อมประสานโลหะด้วยก๊าซ
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน
6 (1)
1. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร
ก. เครือ่ งจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
2. การขัด การล้างโลหะด้วยสารเคมีหรือวิธีอื่นใด
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

ค่าธรรมเนียม

1,500
3,000
4,500

1,500
2,000
3,000
4,000

2,000
3,000
4,000
3,000
4,000
3,000
2,000
2,000
3,000
2,500

3,000
4,000
3,000
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1. การทาเหมืองแร่
2. การแยก การคัดแยก หรือการล้างแร่
3. การสะสมแร่
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
1. การต่อ การประกอบยานยนต์
2. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสีสนิมยานยนต์
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์
การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การซ่อม การปรับแต่ง เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลของ
รถยนต์
ข. เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ของ
รถจักรยานยนต์
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ข. รถจักรยานยนต์
การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
1. ล้าง อัดฉีดยานยนต์
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
2. ขัดสี เคลือบสียานยนต์
การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า

ค่าธรรมเนียม
9,000
9,000
3,000
6,000

15,000
9,000
4,500
15,000

7,000

3,500

7,000
3,500

1,500
3,000
4,500
2,000
4,000
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การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
1. จาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์
ค. รถจักรยาน
2. จาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
ก. รถยนต์
ข. รถจักยานยนต์
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัทช์
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
1. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขดี ไฟ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิว้ หรือตัดไม้ดว้ ยเครื่องจักร
1. การเลื่อย การซอย การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้า รวมกันไม่เกิน 25 แรงม้า
ข. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้า รวมกันไม่เกินกว่า 25 แรงม้า
2. การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้วไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. เครือ่ งจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
1. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ก. เครือ่ งจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
2. การพ่น การทาสารเคลือบเงาหรือสี หรือการแต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย

ค่าธรรมเนียม

1,500
750
300
4,500
3,000
2,000
4,000

5,000
10,000

7,500
15,000

7,500
15,000
2,000
3,000

2,000
3,000
2,000
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การอบไม้
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดาษ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
1. การเผ่าถ่าน
2. การสะสมถ่าน
ก. ไม่เกิน 200 กิโลกรัม
ข. เกินกว่า 200 กิโลกรัม
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. พื้นที่บริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการเกิน 30 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. พื้นที่บริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม
3,000
6,000
3,000
6,000
3,000
6,000
3,000
6,000
3,000
1,500
3,000
10,000

15,000

500
1,000
2,000
5,000

500
1,000
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ประเภทกิจการ
3. พื้นที่บริการเกิน 30 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มใิ ช่โรงแรม ที่จัดไว้เพือ่ ให้บริการพัก
ชั่วคราว สาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคา่ ตอบแทน หรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
1. ไม่เกิน 20 ห้อง
2. เกินกว่า 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 40 ห้อง
3. เกินกว่า 40 ห้อง แค่ไม่เกิน 60 ห้อง
4. เกินกว่า 60 ห้อง
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
1. ไม่เกิน 10 ห้อง
2. เกินกว่า 10 ห้อง แต่ไม่เกิน 30 ห้อง
3. เกินกว่า 30 ห้อง แค่ไม่เกิน 50 ห้อง
4. เกินกว่า 50 ห้อง
การประกอบกิจการโรงมหรสพ
การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโก้เทค
คาราโอเกะ หรือตูเ้ พลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
1. สถานที่ที่มีพนื้ ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. สถานที่ที่มีพนื้ ที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3. สถานที่ที่มีพนื้ ที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร
การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1)
การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตูเ้ กม
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

ค่าธรรมเนียม
2,000
5,000

1,500
3,000
6,000
9,000

750
1,500
2,000
3,000
4,500

3,000
4,500
6,000
1,500
12,000
เก็บตามจานวนเก้าอี้
หรือเครื่องอบที่รับจ้าง
เก้าอี้หรือเครื่องอบ
ละ 200 บาท
7,500
7,500
15,000
7,500
15,000
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การประกอบกิจการห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2. พื้นที่ 201 – 300 ตารางเมตร
3. พื้นที่เกิน 301 ตารางเมตรขึน้ ไป
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
1. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่ 101 – 200 ตารางเมตร
3. พื้นที่เกิน 201 ตารางเมตรขึน้ ไป
(22) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตูบ้ รรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้
บรรจุสินค้า
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ ไม่เกิน 10 กี่
2. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกิน 10 กี่
3. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
1. พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกินกว่า 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
(3) การปั่นฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะห์ดว้ ยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
1. ตั้งแต่ 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
2. เกินกว่า 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง
3. เกินกว่า 20 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
1,500
1,500
1,000
1,500
3,000
5,000

750
1,500
3,000
5,000

1,500
3,000
4,500
3,500
7,000
4,500
5,000
2,000
3,000
4,500
1,500
3,000
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1. เครื่องที่สามารถซักผ้า อบผ้า หรืออัดกลีบ รวมจานวนไม่เกิน 2 เครื่อง
2. เครื่องที่สามารถซักผ้าอบผ้า หรืออัดกลีบ รวมจานวน 3 เครื่อง
3. เครื่องที่สามารถซักผ้าอบผ้า หรืออัดกลีบ รวมจานวนมากกว่า 3 เครื่อง
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
1. โรงย้อมผ้า ฟอก กัดสีผา้ หรือสิ่งทออื่น ๆ
2. การรับจ้างย้อมทั่วไป การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1. โดยไม่ใช่เครื่องจักร
2. โดยใช้เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า
ข. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตักดูด โม่ บด
หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)
1. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีตา่ ง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร
ตัวทาละลาย
1. การผลิต
2. การสะสม การบรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดร์หรือ
ตัวทาละลาย

ค่าธรรมเนียม
1,500
3,000
6,000
6,000
750

1,500
3,000
4,500
15,000
6,000

3,000
6,000
7,500
1,500
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

15,000
7,500
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(7)
(8)
(9)
(10)
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การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
1. การผลิตก๊าซ
2. การสะสม หรือการขนส่งก๊าซ
ก. ไม่เกิน 600 ลิตร
ข. เกินกว่า 600 ลิตร แต่ไม่เกิน 5,000 ลิตร
ค. เกินกว่า 5,000 ลิตร
3. การบรรจุ
ก. ไม่เกิน 600 ลิตร
ข. เกิน 600 ลิตร ขึ้นไป
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
1. การผลิต กลั่นปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. การสะสม หรือการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก. ไม่เกิน 600 ลิตร
ข. เกินกว่า 600 ลิตร แต่ไม่เกิน 5,000 ลิตร
ค. เกินกว่า 5,000 ลิตร
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
1. การผลิต ถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
2. การสะสม หรือการขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1)
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม
2. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติก
3. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไรท์
หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
การโม่ สะสม หรือบดชัน
การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(11)

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

3,000

(12)

การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง

3,000

(3)

(4)

(5)
(6)

ค่าธรรมเนียม
15,000
2,500
3,500
7,500
5,000
10,000
15,000
2,500
3,500
7,500
15,000
5,000
1,500

2,500
6,000

3,000
6,000
3,000
3,000
2,500
3,000
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ที่
(13)
(14)

ประเภทกิจการ

การผลิตน้าแข็งแห้ง
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
1. การผลิตดอกไม้เพลิง
2. สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
1. การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
2. การสะสม
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
1. การผลิต การบรรจุ
2. การสะสม
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่นื ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
1. มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
2. มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน 5 แรงม้า
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
1. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
1. มีอุปกรณ์ไม่เกิน 3 เครื่อง
2. มีอุปกรณ์เกิน 3 เครื่อง
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของทีช่ ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
1. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม
15,000

15,000

5,000
10,000
7,500
15,000
3,000
6,000
7,500
3,000

3,000
4,000

2,500
3,000
3,000
6,000
1,500
3,000
3,500
7,000
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ที่
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

ประเภทกิจการ
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
1. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่มี ใิ ช่สิ่งทอ
การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล
1. การผลิต
2. การสะสม หรือขนส่ง

ค่าธรรมเนียม
1,000
2,000
750
750
7,500
7,500
2,500
4,000
8,000
15,000
7,500
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ กระผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... เป็น
ญัตติรา่ งเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีขอ้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับญัตติ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 บัญญัติว่า “เทศบาลมี
อานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
หน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ
หรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้นจะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่
ห้ามมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 กาหนดว่ า
“ในการพิจารณาญั ต ติร่ างข้อบัญ ญั ติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นปรึก ษาในหลัก การแห่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่ อประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติว าระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้” ขอนาเรียนชี้แจงข้ อ ระเบี ย บกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ใช้ประกอบการพิจารณาญัตติน้ี ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่
ผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....
เพื่อปรับปรุงจากของเดิม พ.ศ. 2540 นั้น ดิฉันเห็นด้วยสาหรับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน แต่เนื่องจากเทศบัญญัติน้ี เป็นเทศบัญญัติที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับกิจการหลากหลายประเภท
รวมถึงกิจการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นใหม่
การ
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ปรับปรุงอาจมีผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดิฉันขอเสนอต่อ ที่
ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญั ตินี้ก่อนที่จะมีก ารลงมติรับหรือไม่รับ
หลักการ ขอบคุณค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณ รัญจวนฯ มีผู้เสนอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
สามัญ เพื่อศึก ษาร่างเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่ เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ ....
นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ เป็ นกรณีที่เสนอให้สภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 47 ซึ่ง
กระผมได้นาเรียนไปเมื่อสักครู่น้ีวา่ “ในการพิจารณาญัตติรา่ งข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ” ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 103 ที่กาหนดว่า “คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 กาหนดว่า “คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ
ตามความจาเป็นแก่ กิ จการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่ สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร...” ข้อ 107 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบีย บ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีสมาชิกสภาฯ คือ นางรัญจวน คาพิชัย ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
สามัญฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... ขอผู้
รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ นะครับ ต่อไปจะขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันกาหนดจานวนของสมาชิกสภาฯ ทีจ่ ะเป็นคณะกรรมการสามัญฯ เชิญครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉันขอ
เสนอให้มีจานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 5 คนค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นางรัญจวน คาพิชัย เสนอให้มีจานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามั ญ ฯ
จานวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี
นะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครลาปางมีมติให้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการ
สามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ
.... จานวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1
เชิญ นายวันชนะ สุวรรณเนตร
นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขอเสนอ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายวันชนะ สุวรรณเนตร เสนอ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติให้ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ .... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารง
ตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
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นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ผมขอเสนอ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายสุพจน์ มูลบ้านดง เสนอ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ขอ
ผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมี
มติให้ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดิฉันขอเสนอ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เสนอ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3
ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
มีมติให้ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... คนที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉันขอเสนอ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เสนอ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล เป็นคณะกรรมการ
สามัญฯ คนที่ 4 ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญ ญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ
ชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
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นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉันขอ
เสนอ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นางรัญจวน คาพิชัย เสนอ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ
คนที่ 5 ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมอยากจะเสนอเป็น 6 คน ได้ไหมครับ เพราะว่าสมาชิกสภาฯ ระบุว่า 5 คน ผมอยากจะเสนอ
ท่านที่ 6 คือ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองสาธารณสุขฯ โดยตรงนะครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ ขอให้บุคคลนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากมติที่เราขอไป
เมื่อสักครู่นี้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมาชิก สภาฯ ทั้งหมดนะครับ
ดังนัน้ ถ้าจะต้องบุคคลนอกเข้ามา เราจะต้องย้อนกลับไปลงมติกันใหม่นะครับ เพราะว่าถ้าจะต้องเป็นบุคคลนอก
ก็จะเป็นคณะกรรมการวิ ส ามั ญ แต่ เ มื่ อ สั ก ครู่ นี้เราลงมติกันไปให้ก าหนดเป็นคณะกรรมการสามัญ
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง แต่ในกรณีน้ถี ้าคณะกรรมการอยากทราบข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ยวกับเทศบัญญัติทั้ ง สอง
เทศบัญญัตินี้ เราสามารถเชิญผู้อานวยการของกองที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาปรึกษาหารือได้ไหมครับ
จะผิดระเบียบไหมครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุ ณ ครั บ คุ ณ สมหมายฯ สามารถทาได้ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้ แ จงระเบี ย บ
นะครับ สรุปว่าเมื่อสักครู่ นางรัญจวน คาพิชัย เสนอ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการ
สามัญฯ คนที่ 5 มี ท่ า นใดจะเสนอเป็ น อย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม มีมติใ ห้
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... คนที่ 5 นะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... จานวน 5 คน ได้แก่
1. นายวิบูลย์
2. นายบุญทรง
3. นายสามารถ
4. นายเสริมเกียรติ
5. นางสาวพัชรี

ฐานิสรากูล
ชุ่มแสง
พุทธา
ชูวัฒนกูล
ลออเลิศลักขณา

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ กาหนดระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ เชิญครับ
เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉันขอ
เสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2565 ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง อยากจะขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารนะครับ คือเมื่อวานเป็นวันหยุดของทาง
ราชการนะครับ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ของเราได้ลงพืน้ ที่ในชุมชนช่างแต้ม จะมีสวนสาธารณะอยู่ข้างวัดพระแก้ว
จากเมื่อก่อนนั้นเขามีม้านั่งอยู่ด้านข้างบริเวณสวนสาธารณะด้วยเหตุที่ว่าชารุดหรืออะไรต่าง ๆ เจ้าหน้าที่
เราได้เก็บไป แต่เมื่อวานที่เราได้ลงพื้นที่ทางชาวบ้านได้มาขอความอนุเคราะห์อยากจะให้มีเก้าอี้ที่นั่งพัก
สาหรับการออกกาลังกายให้หายเหนื่อยประมาณ 4 จุด ผมก็อาสาชาวบ้านว่า เราจะทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ให้ทางฝ่ายบริหารกับประชาชน ที่ขอความอนุเคราะห์นาเก้าอี้ไปวาง เป็นม้าหินอ่อนนะครับ ตั้งไว้ซัก 4 จุด
เพราะว่าชาวบ้านค่อนข้างจะมีอายุ เขาไปเดินออกกาลังกายแล้วก็อยากจะพักเหนื่อยแต่ไม่มีที่นั่ง แล้วก็
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริ ห ารของเทศบาลนครลาปางที่ทาสวนทุกแห่งทุกที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ออกกาลังกาย
ให้รา่ งกายแข็งแรง ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารตรงนีด้ ้วย ขอบคุณมากครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอขอบคุณ
นะครับ ส าหรั บ ความใส่ใ จของท่ า น อะไรที่อยู่ใ นพื้นที่อ ะไรที่เ ป็ นปั ญ หาเป็น ความเดื อดร้อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชน อย่างที่ผมเคยพู ด ทุก ครั้ง อะไรที่เ ป็นเรื่องที่ต้องแก้ ไ ขผมจดไว้ทุก ครั้ง นะครับ และผมจะรี บ
ดาเนินการให้ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ
นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ
และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ก็
อยากจะนาปัญหาต่าง ๆ มานาเสนอในสภาฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหาร เรื่องแรกก็คือมีชาวบ้าน
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ไปขอวางท่อระบายน้าในที่สาธารณะถนนสุขสวัสดิ์ 1 ก็มีคุณชญาดาฯ อยู่บ้านเลขที่ 80 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เขา
ได้รับความเดือดร้อน ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เขากลัวว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามีน้าหลากมาอาจจะไหลเข้า
บ้านเขาได้ เขาก็เลยขอให้เทศบาลช่วยไปวางท่อให้หน่อย เขาได้ทาหนังสือคาร้องมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2564 ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ เรื่องที่สอง เครื่องออกกาลังกายในสนาม
เทศบาล 7 ก็มีสองชุด ชุดเก่ากับชุดใหม่ ทีนี้ชุดเก่านั้นก็มีประชาชนไปใช้บริการจานวนมากก็ ยังใช้ได้ดีแต่ก็มี
ชารุดเป็นบางส่วน ผมก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านประธานถึงฝ่ายบริหารช่วยดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
อีกประการหนึ่งก็คือ เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วน้าตรงนั้นก็จะท่วม เป็นไปได้ไหมถ้าหากเราจะหาหินคลุกอะไร
ไปบดอัดให้หน่อย เพื่อป้องกันไม่ให้น้าท่วมเครื่องออกกาลังกาย ชาวบ้านก็จะสามารถไปใช้บริการได้ การ
ออกกาลังกายก็จะดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารและสภาฯ ที่ได้เห็นความสาคัญของเครื่องออก
กาลังกาย ที่ฝ่ายบริหารได้จัดชุดเครื่องออกกาลังกายไปไว้ในสนามเทศบาล 7 ก็รู้สึกว่าใช้ได้ดีมีคนไปใช้
บริการจานวนมาก อันนี้ก็ขอชื่นชมทางสภาฯ และฝ่ายบริหารด้วยนะครับ แล้วที่มีปัญหาก็คือชุดใหม่ ที่ผม
เคยเรียนไปแล้วกับท่านรองนายกฯ ครั้งหนึ่งว่า ชุดใหม่นมี้ ันยังมีชารุดอยู่ เราเพิ่งตั้งไปไม่กี่เดือนมานี้ตอนนี้ก็
ชารุดไปหนึ่งเครื่องก็ขอความอนุเคราะห์ผ่านท่านประธาน ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยดาเนินการแก้ไขให้ด้วย
นะครับ เรื่องต่อไปคือปัญหาที่เกิดขึน้ ในชุมชน สายไฟฟ้า สายเคเบิลต่าง ๆ ในชุมชนนะครับ จะมีจานวนมาก
ที่หย่อนยานเกะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บางสายหย่อนไปถึงระดับพื้นดินก็มี ดูแล้วบริบทของสายตัวนั้น
ใช้ไม่ได้ ภูมิทัศน์ของเราก็แย่นะครับ มีพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ถามมาว่า จะทายังไงแก้ไขยังไงดี
เพราะไม่ใช่เป็นของเทศบาล แต่เป็นของหน่วยงานอื่นมาติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลของเรา แต่เราจะหา
วิธีการแก้ไขอย่างไร อาจจะไปขอร้องหรือร้องขอตามองค์กรต่าง ๆ ที่เขาทาหน้าที่ ก็สุดแล้วแต่ทางท่าน
ประธานที่จะนาเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับ อันนีก้ ็น่าจะต้องแก้ไขนะครับ แล้วอย่างเช่น ถนนบุญวาทย์ที่เรา
เอาสายไฟลงดิ น ตอนนี้ เ ป็น อย่ า งไรครับ สะอาดเรี ย บร้อ ยดี นี่ แ หละครั บ ท าให้ ภู มิ ทั ศ น์ ต รงนั้ นสง่ า งาม
เพราะฉะนั้นอยากจะเห็นในชุมชนในถนนสายต่าง ๆ บ้าง ว่าสายเหล่านี้เราควรจะเก็บให้มิดชิดไม่ให้หย่อน
ยานควรทาอย่างไรดี ก็ขอฝากตรงนีด้ ้วย ขอให้ฝา่ ยบริหารหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณสุคนธ์ฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ผมก็รับฟัง
และจดไว้นะครับเรื่องของคุณสุคนธ์ฯ เรื่องถนนสุขสวัสดิ์ 1 ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งดาเนินการแก้ไขนะครับ
สาหรับเครื่องออกกาลังกายที่เทศบาล 7 ชุดใหม่ที่ท่านได้แจ้งมาคราวที่แล้ว ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูเขาบอก
ว่าเป็นที่น็อตมันคลายออกมาเท่านั้น ก็ได้แก้ไขแล้วนะครับ ถ้าฟังจากรายงานที่เขาแจ้งมา ส่วนเครื่องเก่าก็
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ตามอายุการใช้งานก็มีชารุดบ้างแต่ก็พยายามปรับซ่อม แต่ประการหนึ่งรวมถึงปัญหาน้าท่วมที่ท่านบอกว่า
ให้หาหินคลุกมาลง เนื่องจากตามที่สภาฯ ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล 7
เป็น Sport Complex งบประมาณ 120,700,000 บาท ตอนนี้งานกาลังขึ้นร่างประกาศหาผู้รับจ้างกาลังจะ
ขึ้นแล้วก็คิดว่าภายในเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคมก็น่าจะเริ่มลงมือปรับปรุงในสนาม คือประการที่หนึ่ง
จุดติดตั้งของเครื่องเล่นออกกาลังกายคงจะต้องมีการย้าย ประการที่สองพอปรับปรุงสนามก็จะมีการทา
ระดับสนามใหม่รวมถึงการระบายน้ารอบ ๆ สนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหรือว่า ทั้งระบบทุกอาคาร
เพราะฉะนั้นระดับก็จะมีการปรับปรุงใหม่ ส่วนปัญหาน้าท่วมขังผมเชื่อว่าน่าจะหมดไปครับ สาหรับเรื่องสาย
เคเบิลหรือสายสื่อสารที่หย่อนยาน จริง ๆ มันก็ไม่ใช่ปัญหาแค่หย่อนยานอย่างเดียว ทั้งเมืองก็รกหูรกตา
เรื่องนี้ผมเคยไปประชุมร่วมกับ การไฟฟ้าภูมิภาค วันนั้นก็มีบริษัทที่ดาเนินการเรื่องสายสื่อสารมา 10 กว่า
บริษัท ก็ทยอยกันเก็บสายที่ไม่ได้ใช้ สายที่ทิ้งไว้นานแล้ว บางอันก็ไม่ได้จัดเก็บให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเขาก็
เริ่มปฏิบัติการจัดระเบียบสายพวกนี้ โดยเริ่มจากถนนประสานไมตรีแล้วก็ทยอยทากันไป แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า
ถนนทางสุขสวัสดิ์ตามตารางงานเขาจะเข้าเมื่อไหร่ แต่ผมจะดูให้นะครับ ว่าจุดไหนที่มันแย่มาก ๆ ก็จะขอให้
เขาเข้าไปทาก่อน ขอเรียนชี้แจงตามนี้ ค รั บ ท่ า นประธาน แล้วผมก็อยากจะฝากประชาสั ม พั น ธ์ วันที่
4 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครลาปางจะจัดงานวิ่ง Night Run Nakhon Lampang 2022 ซึ่งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของลาปาง ตอนนี้ยอดผู้สมัครเกือบสองพันคนแล้วนะครับ ทั้งนักวิ่งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้นักวิ่งจากต่างจังหวัด นาเงินมาใช้จ่าย ทั้งที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ ก็น่าจะดีขึ้น
ในภาวะนี้ ก็ ขอเรีย นเชิญ ท่านสมาชิก มาลงสมัครและมาร่ว มกิจกรรมด้วยกั น เพราะเป็นกิจกรรมของ
เทศบาลเราครับ ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
พอดีมปี ระชาชนแจ้งมาเมื่อสักครู่น้ี ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตตาบลเวียงเหนือ ก็ถือว่าช่วยกันไปนะครับ
น่าจะอยู่ในชุมชนประตูต้นผึ้ง - ท่านางลอย ในเขตแนวกาแพงเมือง ซึ่งมีประชาชนที่ อาศัยบริเ วณแนว
กาแพงเมืองเป็นที่ราชพัสดุมีการแจ้งมาว่า ช่วงนี้มีพายุแล้วมีต้นไม้ ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมีการหักโค่นซึ่ง
สภาพที่ดินจะเป็นแอ่ง ที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอ่ง ทาให้ต้นไม้ที่เ ติบโตมัน ไม่เ ติบโตขึ้นข้างบนครั บ ท่ าน
ประธาน มันเอียงและมันเสี่ยงต่อการจะถูกล้มทับหรือว่าพายุทับบ้านเรือนได้ ผมก็อยากจะฝากว่าถ้าทาง
เทศบาลประสานได้ก็จะเป็นการดี ผมก็อยากจะฝากผู้บริหารกาชับว่าถ้าสมมติมีเหตุเกิดขึ้นหรืออะไรที่ ไม่
คาดคิดเกิดขึ้นกับประชาชน ก็อยากจะกาชับฝากเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าสมาชิก
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ในเขตที่ได้รับแจ้งถ้ามีการแจ้งกันต่อมาก็อยากจะฝากให้ช่วยดาเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณ
นั้นโดยด่วนครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับคุณภัทรฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง ก็ขอบคุณ
อีกครั้งนะครับ ก็ขอเรียนว่าปัญหาทุกปัญหาก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดาเนินการแก้ไข โดยเฉพาะ
ความเดือดร้อนของประชาชน อย่างนโยบายของท่านนายกฯ ดูตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต
คือส่งถึงสุสาน สาหรับเรื่องปัญหาถ้ าเกิดขึ้นในพื้นที่ถ้าเราท าได้ เ ราก็ท าในทันที แต่ว่า ถ้าส่วนที่มัน ต้อ ง
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นก็ยินดีนะครับ และก็ทาทุกครั้งไม่ได้เกี่ยงงอนอะไร เรื่องนีผ้ มก็จะให้เขาเข้าไปดู
ให้นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ วันนี้
เราก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้วก่อนที่จะปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะปิดการประชุม ผมขออนุญาตนาเรียนว่า เมื่อสักครู่สภาเทศบาล
นครลาปางได้คัดเลือกคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 ชุด
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 109 กาหนดว่า “การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น” ดังนัน้ หลังจากที่ปิดประชุมนี้แล้ว จึงขอนัด
- คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ประชุมในเวลา 11.35 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
- คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ... ประชุมในเวลา 11.45 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ทาง
ผู้บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม ใน
วันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายวรดล หวานแหลม)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์)
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
(ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ)

หมายเหตุ

ที่ ป ระชุ ม สภา ฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง
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