
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 16. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 19. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

 2. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 
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 3. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

 4. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองเจ้าหน้าที่ 

 4. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

 7. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 8. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 9. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 10. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 11. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 12. นางวิลาวัณย์ บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้  

 13. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 14. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 15. นางณิชารัศม์ อนันตธ์ีระบวร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 16. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 17. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 18. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 19. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 20. ธีรโชติ เมืองยศ เทศกิจ 
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 21. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกิจ 

 22. นายพิทักษ์ สิงหเ์พ็ง เทศกิจ 

 23. นายเผื่อน คนขยัน เทศกิจ 

 24. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 25. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า   คนงานสารบรรณ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม คือ เวลา 

09.30 น. และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ในนามสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอต้อนรับผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ดว้ยความยินดียิ่ง 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 แจ้งเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางขอลาออกจากต าแหน่ง และเลือกเลขานุการสภา 

เทศบาลนครล าปาง 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ขอ้ 1.1 แจ้งเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางลาออกจากต าแหน่ง และเลอืกเลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง เนื่องจาก นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก

ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และได้โอน (ย้าย) ไปด ารง

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 มีผลท าให้

นายยุทธนา  ศรีสมบูรณ์ พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/11421 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เรื่อง หารือเกี่ยวกั บการแต่งตั้ง

เลขานุการสภาเทศบาล ดังนั้น วันนี้ก่อนเริ่มการประชุมสภา เราจะท าการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่างลงนะครับ ซึ่ง เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 “เมื่อประธานสภาท้องถิ่น         

รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา

ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ ... (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน

ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึน้คราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง...” และข้อ 19 วรรคสอง 

“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรอืมีแต่ไม่อยู่หรอือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
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หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงาน  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม

คราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก       

ให้กระท าด้วยวิธีการยกมอื...”  ดังนั้น ผมขอให้สภาพิจารณาเลือกสมาชิกสภาฯ หรือข้าราชการ หรือ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ 

เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอ นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ช่ัวคราวครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อท่านอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ก็ถื อว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง มีมติให้ นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง เป็นเลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปางช่ัวคราวนะครับ ดังนั้น ผมขอเชิญ นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง ขึ้นมา

ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว และก่อนที่เราจะเลือกเลขานุการสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภา

ช่ัวคราว ชีแ้จงขอ้ระเบียบก่อนครับ 

นายชาตรี  สุขารมย์ เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ชั่วคราว (ปลัดเทศบาลนครล าปาง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชาตรี  สุขารมย์ 

ปลัดเทศบาลนครล าปาง ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 “วิธีเลือก

เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมมีตเิลือกเลขานุการสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ 14 “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ข้อ 18 “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิก

สภาฯ ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนเชญิครับ  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอ นายวรดล  หวานแหลม นิติกรช านาญการพิเศษ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปางครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ก็ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง มีมติให้ นายวรดล  หวานแหลม 

นิติกรช านาญการพิเศษ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง และเมื่อสภาเทศบาลได้มีมติเลือก

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่นฯ ขอ้ 13 ก าหนดใหเ้ลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง จึงขอเชิญ นายวรดล  หวานแหลม 

นิติกรช านาญการพิเศษ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปางต่อไป และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ

วาระที่ 2 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง 

และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทุกท่าน  กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อ

สภาเทศบาลนครล าปาง ดังนี ้

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/911            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

28  กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/23 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่  2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้น

ไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ         

ในมาตรา 48 เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขา้พเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ 

และตอบกระทู้ตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายกิตติ   จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล   ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

 (นายนิมติร  จวิะสันติการ) 

 นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จงึเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปผมขอน าเรียนท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมในครั้งนี้ตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 

ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอเลื่อนการรับรองฯ ในการประชุมคราวต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ 

พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ป ระธ านสภ า เทศบาลนครล าปาง ในระเบ ีย บ วาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการสามัญ 

ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ตามเอกสารที่คณะกรรมการฯ 

ได้น าเสนอต่อประธานสภาฯ และแจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ผมจะขออ่านรายงานผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสามัญ ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามัญ 

ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

****************************** 

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยก าหนดระยะเวลา

การศกึษาฯ จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานผลการศึกษาและ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการฯ ได้ท าการศึกษาและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ โดยละเอียดทั้งนี ้    

ในวันที ่  21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  13.30 น. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและให้ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
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1. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

2. นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

3. นางวิลาวัณย์  บุษราคัม หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

4. นายวรดล  หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

6. นางณชิารัศม ์ อนันตธ์ีระบวร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

7. นางสาวฉวีวรรณ มะติยา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

จากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 

1. ตามรา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

- ข้อ 7 (2) “การจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ให้ช าระค่าธรรมเนียม 

จอดรถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้...” 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ในการให้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 

21.00 นาฬิกา เป็นหว้งเวลาที่มีความเหมาะสม แต่เทศบาลนครล าปางควรใช้เครื่องเก็บข้อมูลการจอดรถ

โดยอาจเป็นเครื่องอัตโนมัติส าหรับการช าระเงนิ การช าระค่าจอดตามธรรมเนียมที่ก าหนด โดยมีเจ้าหน้าที่

ช่วยสอดส่องดูแลการจอดรถตามถนนทุกสายที่ก าหนด 

 - ข้อ 9 “ห้ามจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ หรือที่ที่เป็นที่หา้มจอดรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจราจรทางบก หรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรในกรณีที่พบการฝ่าฝืนตาม

วรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งใหผู้ข้ับขี่รถนั้นเคลื่อนย้ายรถออกไปจากที่ดังกล่าว ทั้งนี ้หากผูข้ับขี่

รถนั้นขัดขืนหรือไม่พบผู้ขับขี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือจะ

เคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลหรอืสถานที่ที่สมควรก็ได้...” 

 คณะกรรมการฯ เห็นว่าปัจจุบันเทศบาลนครล าปางยังไม่มีเครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 

หรือเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายรถ ซึ่งหากร่างเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ อาจจะต้องขอความร่วมมอืไปยัง

เจ้าหนา้ที่ต ารวจเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

 2. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 - มาตรา 10 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จอดรถแทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง...” 
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 คณะกรรมการฯ เห็นว่าในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ 

พ.ศ. .... ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องการมอบใหเ้อกชนท าหนา้ที่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 

 เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ที่ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 

.... ไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องการมอบให้เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถไว้ เนื่องจากฐานอ านาจ

ในการออกเทศบัญญัติดังกล่าวซึ่งออกตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไม่ได้ให้อ านาจในการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการมอบให้เอกชน

ท าหนา้ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนท าหนา้ที่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันก็ได้กฎกระทรวงการมอบให้

เอกชนท าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และมีผลใช้

บังคับตั้งแตว่ันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ดว้ยเหตุและผลดังกล่าว เทศบาลฯ จงึไม่อาจออกเทศบัญญัติ

ในเรื่องที่นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้อ านาจไว้ มิฉะนั้นแล้ว เทศบัญญัติที่ออกไปก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

 3. ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

กองคลัง เพื่อส ารวจทางหลวงและที่สาธารณะซึ่งจะก าหนดให้เป็นที่จอดรถตามร่างเทศบัญญัติ ในข้อ 6 

“ให้ทางหลวงและที่สาธารณะดังต่อไปนี ้เป็นที่จอดรถ (1) ถนนสนามบินตลอดสาย (2) ถนนพหลโยธิน

ตลอดสาย (3) ถนนป่าขามตลอดสาย...”  

 คณะกรรมการฯ เห็นว่าการก าหนดที่จอดรถตามข้อ 6 มีความเหมาะสม และควรเพิ่มเติมถนน

ไปรษณีย์ ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัย ถึง สี่แยกถนนทิพย์ช้าง เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นของ

การจราจร โดยเฉพาะช่วงบริเวณด้านหน้าตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) และตลาดราชวงศ์ ทั้งนี ้

เพื่อให้การจอดรถในบริเวณดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและ

อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนบรรลุตามเจตนารมณใ์นการออกเทศบัญญัติดังกล่าว 

 4. เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นที่จะต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง       

จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับแทนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการ

จอดยานยนตร์ พ.ศ. 2540 และเพื่อประโยชน์ ในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการจอดรถในทางหลวง 

หรือในที่สาธารณะ หรือในที่จอดรถภายในเขตเทศบาลนครล าปางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย          

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนโดยรวม 

 5. เทศบาลนครล าปางได้จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สรุปว่า ประชาชนเห็นด้วยกับ

ร่างเทศบัญญัติฯ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การจอดรถในเขตเทศบาลนครล าปางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
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ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน รวมทั้ง เป็นการสร้างวินัยการจอด

รถใหแ้ก่ประชาชน 

 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบทั้ง 13 ข้อแล้ว จึงมีมติให้เสนอผล

ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงาน

ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

 
 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ  นี่คือรายงานผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ตามกฎกระทรวงที่แนบเป็นเอกสารให้กับสมาชิกสภา บอกว่าให้เอกชนสามารถเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจอดรถได้ เทศบัญญัตินี้ก็เป็นหนึ่งของการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางที่ให้ท้องถิ่น

ด าเนินการ และยังมีอีกหลายเรื่อง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ทุกท่านได้รับเมื่อการประชุมคราวที่แล้ว ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และใน

มาตรา 13 บังคับไว้ว่า  “บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือ

ค าสั่งอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 

2503 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อพ้นก าหนดเวลาสองปีให้พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือค าสั่งดังกล่าว เป็นอันสิ้นผลบังคับ” ตรงนี้แสดงว่า พระราชบัญญัตินี้บังคับ

ว่า เทศบาลต้องออกเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการจอดรถ จึงเป็นที่มาที่ไปที่คณะกรรมการศกึษาได้ศกึษาเรื่องนี ้

ขอบคุณครับ  

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณประธานคณะกรรมการฯ     

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ของคณะกรรมการฯ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่า ที่ประชุม

รับทราบ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอด

รถ พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 ญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....  ตามที่สภาฯ 

ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับข้อระเบียบที่เกี่ยวกับญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอมานี้ เนื่องจากเทศบัญญัตินี้เป็นเทศ

บัญญัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 ก าหนดว่า “ในการพิจารณา

ญัตติร่างข้อบัญญัติวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า   

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ

ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภปิรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” จงึขอเรียนแจง้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ 

ได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ    

ในญัตตินี ้ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะอภปิรายไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จากญัตตินี้ผมได้ศึกษาและอ่านดูแล้ว ในข้อที่ 5 นะครับ อยากจะถามคณะกรรมการฯ ว่า การที่

ห้ามจอดรถและมีอ านาจล็อคล้อรถ และย้ายรถ แต่ว่าทางเทศบาลของเราไม่มีอุปกรณ์หรือสถานที่ตรงนี ้

และทางคณะกรรมการฯ ได้ไปประสานกับหน่วยงานที่เขามีอุปกรณ์แล้ว อย่างเช่นต ารวจหรอืยัง เพราะผม

ก็เป็นหว่งว่าถ้าเกิดปัญหาถึงจุดนัน้ขึน้มา เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ขอสอบถามเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 



12 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายอีก

ไหมครับ ไม่มนีะครับ เชญิ ประธานคณะกรรมการฯ ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ ที่ท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามในข้อ 5 (คุณสมหมายฯ : ไม่ใช่ครับ เป็นข้อ 9 ครับ) เป็นข้อ 9 นะครับ ที่บอกว่า 

“หา้มจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ หรือที่ที่เป็นที่ห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง

บก หรอืจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร” และในวรรคสองบอกว่า “หากมีการใช้เครื่องมือ

บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลหรือสถานที่ที่สมควรตามวรรคสอง 

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถต้องช าระค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ 

และค่าดูแลรักษารถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้” ตรงนี้คณะกรรมการฯ ก็ได้น าหารือกับฝ่าย

บริหาร ว่าแนวทางตรงนีจ้ะท าอย่างไร ผมถึงบอกว่า ประชาชนในท้องถิ่นเรียกร้องเหลือเกิน ในการกระจาย

อ านาจให้ท้องถิ่น พอเขากระจายอ านาจมาโดยเฉพาะเรื่องนี้ โดนบังคับโดยพระราชบัญญัติ ปี 62 ว่าให้

จัดเก็บ พอจัดเก็บก็เกิดปัญหา ในข้อ 9 นี้ และได้คุยกับฝา่ยบริหารแล้ว เดี๋ยวใหฝ้า่ยบริหารตอบว่า ได้หารือ

ว่าจะท าอย่างไร แต่ตรงนี้มีผลบังคับใช้แล้ว คือกระจายอ านาจมา แต่ท้องถิ่นเราไม่พร้อม เราก็เรียกร้อง 

ต้องการกันเหลือเกินเรื่องการกระจายอ านาจ เพราะบางเรื่องท้องถิ่นก็ท าไม่ได้ ตดิขัด ตรงนี้ทางฝ่ายบริหาร

จะให้ผมตอบแทนเลยนะครับ ก็เบื้องต้น หากเทศบัญญัตินี้ผ่านสภาไปเรียบร้อย มีการประกาศบังคับใช้     

ก็จ าเป็นต้องให้พนักงานที่มีอ านาจหน้าที่ทางจราจร หรือต ารวจ ด าเนินการแทนเราไปก่อน เพราะเราก็

จะต้องตั้งงบประมาณ ตั้งคน หรืออะไรอีกหลายอย่าง การล็อคล้อ การเคลื่อนย้ายรถ ไม่ง่ายนะครับ       

อย่างเช่น รถราคาแพง ๆ รถหรู ๆ อยู่เฉย ๆ เราจะไปลากไม่ได้นะครับ รถราคาคันละยี่สิบล้านบาท ถ้ารถ

เขาเสียหายขึ้นมา ไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ได้หารือและปรึกษากับฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว อันดับแรกที่

ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ข้อพิจารณา ให้ข้อสังเกตไว้ก็จะให้หัวหน้างานจราจร หรือต ารวจด าเนินการแทนครับ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณประธานคณะกรรมการฯ ครับ 

เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จากกรณีที่ผมสอบถามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราก็เป็นห่วงทางเทศบาลของเรา ถ้าปัญหามัน

เกิดขึ้นมาแล้ว เราจะแก้ไขอย่างไร เพราะฉะนั้นผมขอฝากทางฝ่ายบริหารของเราให้เตรียมมาตรการไว้เลย

ครับ ผมว่าอย่างน้อยต้องเกิดปัญหาแน่นอน แล้วกรณีอย่างนี้เราไม่ได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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เชน่ จราจร ซึ่งจราจรงานเขาก็เยอะมาก แล้วกรณีอย่างนีต้้องแก้ปัญหาฉับพลัน เกิดถ้าไปจอดรถแล้วเราไป

ล็อครถ ถ้าจะย้ายรถ ผมว่าหนึ่งช่ัวโมงคงเป็นไปไม่ได้ ทางจราจรก็คงไม่ด าเนินการทันที อย่างน้อยก็ต้องใช้

เวลา เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกีดขวางทางจราจร ก็อาจจะเกิดข้อครหาต่อเทศบาล ท า ไมบริการช้า 

ด าเนินการช้า ก็จะหาว่าทางเจ้าหน้าที่เราไม่ท างาน เราก็เป็นห่วงตรงนี้ ก็ขอฝากไว้ให้เตรียมมาตรการ

ป้องกันเบือ้งตน้ให้ถาวรและม่ันคงด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ ก็เป็น

ข้อเสนอแนะ ทางฝ่ายบริหารก็จะรับไว้พิจารณานะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะ

ครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่

ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการรา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....

นะครับ และก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 19 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่าน

ใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้น  

งดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อ

ระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ร่างเทศบัญญัติที่ก าลังพิจารณากันอยู่นี้ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการไป

แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป เกี่ยวกับเทศบัญญัติทั่วไป มีระเบียบข้อบังคับการประชุม
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สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียวก็ได้” และวรรคสอง ก าหนดว่า “ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า 

ก าหนดว่า “ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้

บังคับ” (4) “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45” และข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 

“การ เสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง 

ก าหนดว่า “การรับรองญัตติเชน่ว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมอืขึน้พ้นศีรษะ” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่

ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติตาม ข้อ 45 นั้น ต้องพิจารณาเป็น

สามวาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยต้องด าเนินการตามข้อ 45 วรรคสอง 

และข้อ 38 วรรคหา้ (4) และข้อ 39 ประกอบกันนะครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่า จะพิจารณา

อย่างไร ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชญิครับ เชิญ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาญัตตินี้ สามวาระรวด ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกเทศบาล

นครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 

เป็นสามวาระรวด ขอผูเ้สนอร่วมครับ เชญิครับ เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร  

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี้

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณวันชนะฯ เชิญผู้เสนอ

ร่วมคนตอ่ไปครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่ เคารพ 

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี ้      

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสามารถฯ เชญิผูเ้สนอ

ร่วมคนตอ่ไปครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่ เคารพ 

กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาญัตตินี ้   

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณวิบูลย์ฯ เชิญผู้เสนอ

ร่วมคนตอ่ไปครับ เชญิ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสรมิเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายเสริมเกียรต ิ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี้

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณเสริมเกียรติฯ เชิญ  

ผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่ เคารพ 

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี ้     

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณบุญทรงฯ เชิญผู้เสนอ

ร่วมคนตอ่ไปครับ เชญิ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่ เคารพ 

กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตตินี้    

สามวาระรวด ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสุพจน์ฯ ก็มีผู้เสนอ   

ร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ครบทั้ง 7 คนนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
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อย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา

เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน 12 เสียง, ไม่เห็นชอบ 

ไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ข้อระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ผมมีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะเรียนแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ ท่าน

ประธานครับ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม

วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ   

ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยใหแ้ปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตติ” 

ข้อ 49 วรรคท้ายก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้” ข้อ 49 ตามที่ผมได้น าเรียนเมื่อสักครู่ว่า “การที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอค าแปรนั้น จะต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” หมายความว่า หากสมาชิกฯ 

เสนอค าแปรด้วยวาจา ก็จะตอ้งมผีูร้ับรอง 2 คนขึ้นไปในการเสนอค าแปรครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงไป สมาชิกฯ 

ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมจะขอเริ่มพิจารณาในวาระที่สอง ในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว 

โดยจะพจิารณาเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ 
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( รา่ง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. …. 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 

พ.ศ. 2540 และให้มีการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถขึน้ใช้บังคับแทน เพื่อประโยชน์ใน

การก ากับดูแลการจอดรถในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ หรอืในที่จอดรถในเขตเทศบาลนครล าปาง     

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2562 เทศบาลนครล าปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง จึง

ตราเทศบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ….”  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง  

ใน “ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 

….””, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          

ที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 13 เสียง  

ใน “ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2540 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี  ผมจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 13 เสียง  

ใน “ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 

2540”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว               

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินีแ้ทน  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 13 เสียง  
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ใน “ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินีใ้หใ้ช้เทศบัญญัตินีแ้ทน”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้น    

งดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 

“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปได้ด้วย

เครื่องจักร เครื่องกล หรอืสิ่งอื่นใดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน แตไ่ม่หมายความรวมถึงรถไฟและรถราง 

“จอดรถ” หมายความรวมถึง  หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือ       

เหตุสุดวิสัย หรอืมีเหตุอื่นใดที่ไม่อาจน ารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผูข้ับขี่ 

“ที่จอดรถ” หมายความว่า  ที่ที่เทศบาลจัดไว้ส าหรับเป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย

อนุญาตใหจ้อดรถได้ 

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมา ซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของเทศบาล 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่มิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้

ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล 

“โรงพยาบาล” ให้หมายความรวมถึง โรงพยาบาล และสถานพยาบาลของเอกชน 

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่ง ได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี          

ใหป้ฏิบัตติามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ        

เทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ ค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง  
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ใน “ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 

“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปได้ด้วยเครื่องจักร 

เครื่องกล หรอืสิ่งอื่นใดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน แตไ่ม่หมายความรวมถึงรถไฟและรถราง 

“จอดรถ” หมายความรวมถึง  หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติ เหตุหรอืเหตุ

สุดวิสัย หรอืมีเหตุอื่นใดที่ไม่อาจน ารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผูข้ับขี่ 

“ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลจัดไว้ส าหรับเป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย

อนุญาตใหจ้อดรถได้ 

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการสัญจรไปมา ซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของเทศบาล 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่มิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์

ได้ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล 

“โรงพยาบาล” ให้หมายความรวมถึง โรงพยาบาล และสถานพยาบาลของเอกชน 

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี      

ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ        

เทศบัญญัตินี้”, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 6 ให้ทางหลวงและที่สาธารณะดังตอ่ไปนี ้เป็นที่จอดรถ 

(1) ถนนสนามบินตลอดสาย 

(2) ถนนพหลโยธินตลอดสาย 

(3) ถนนป่าขามตลอดสาย 

(4) ถนนข้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ตั้งแต่สามแยกถนนป่าขามถึงสามแยก

ถนนสนามบิน 

(5) ถนนบุญวาทย์ตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 

(6) ถนนรอบเวียงตลอดสาย 

(7) ถนนราชวงศต์ลอดสาย 

(8) ถนนทิพย์ช้างตลอดสาย 

(9) ถนนรัษฎาตลอดสาย 



21 

 

(10) ถนนพระแก้วตั้งแต่สี่แยกไฟแดงตัดถนนรัษฎา ถึงสามแยกต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง 

(11) ถนนเจริญประเทศตั้งแต่สี่แยกสะพานรัษฎา ถึงสี่แยกสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ป ี

(12) ถนนท่าคราวน้อยตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกโรงน้ าแข็ง 

(13) ถนนฉัตรไชยตลอดสาย 

(14) ถนนเวียงละกอนตั้งแตส่ี่แยกตัดถนนท่าคราวน้อย (บุญถึง) ถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์ 

(15) ถนนพระบาทตลอดสาย 

(16) ถนนประสานไมตรีตลอดสาย  

(17) ถนนสุเรนทร์ตลอดสาย 

(18) ถนนจันทรสุรินทร์ตลอดสาย 

(19) ถนนทิพย์วรรณตลอดสาย 

(20) ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ด้านอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง) ตลอดสาย 

(21) ลานจอดรถรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าล้านทองซุปเปอร์มาร์ท 

บริเวณรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท และบริเวณหนา้ร้านพิซซ่าหัวมุมถึงบริเวณหลังร้านเขลางค์เมอืงเด็ก 

(22) ลานจอดรถชัน้ใต้ดินอาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการ

แปรญัตต ิฯ ที่เคารพ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอค าแปรญัตติ ในข้อ 6 ดังนี ้(1) ถึง (20) คงตามร่างเดิม โดยขอเพิ่มเติมข้อ (21) ถนน

ไปรษณีย์ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัยถึงสี่แยกตัดถนนทิพย์ช้าง (22) ลานจอดรถรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์

มาร์ท ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าล้านทองซุปเปอร์มาร์ท บริเวณรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท และ

บริเวณหน้าร้านพิซซ่าหัวมุมถึงบริเวณหลังร้านเขลางค์เมืองเด็ก (23) ลานจอดรถช้ันใต้ดินอาคารตลาด

เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านอื่นจะเสนอค าแปร

หรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติ สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามค าแปรโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามค าแปร 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมือ

ครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามค าแปร จ านวน 13 เสียง  

ใน “ข้อ 6 ให้ทางหลวงและที่สาธารณะดังตอ่ไปนี ้เป็นที่จอดรถ 

(1) ถนนสนามบินตลอดสาย 

(2) ถนนพหลโยธินตลอดสาย 

(3) ถนนป่าขามตลอดสาย 

(4) ถนนข้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ตั้งแต่สามแยกถนนป่าขามถึงสามแยก

ถนนสนามบิน 

(5) ถนนบุญวาทย์ตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 

(6) ถนนรอบเวียงตลอดสาย 

(7) ถนนราชวงศต์ลอดสาย 

(8) ถนนทิพย์ช้างตลอดสาย 

(9) ถนนรัษฎาตลอดสาย 

(10) ถนนพระแก้วตัง้แต่สี่แยกไฟแดงตัดถนนรัษฎา ถึงสามแยกต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง 

(11) ถนนเจริญประเทศตั้งแต่สี่แยกสะพานรัษฎา ถึงสี่แยกสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ป ี

(12) ถนนท่าคราวน้อยตั้งแตห่า้แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกโรงน้ าแข็ง 

(13) ถนนฉัตรไชยตลอดสาย 

(14) ถนนเวียงละกอนตั้งแตส่ี่แยกตัดถนนท่าคราวน้อย (บุญถึง) ถึงสี่แยกเพ็ญทรัพย์ 

(15) ถนนพระบาทตลอดสาย 

(16) ถนนประสานไมตรีตลอดสาย  

(17) ถนนสุเรนทร์ตลอดสาย 

(18) ถนนจันทรสุรินทร์ตลอดสาย 

(19) ถนนทิพย์วรรณตลอดสาย 

(20) ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ด้านอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง) ตลอดสาย 

(21) ถนนไปรษณีย์ตั้งแตห่า้แยกประตูชัยถึงสี่แยกตัดถนนทิพย์ช้าง  

(22) ลานจอดรถรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท ตัง้แต่บริเวณปากทางเข้าล้านทองซุปเปอร์มาร์ท 

บริเวณรอบอาคารล้านทองซุปเปอร์มาร์ท และบริเวณหนา้ร้านพิซซ่าหัวมุมถึงบริเวณหลังร้านเขลางค์เมอืงเด็ก  

(23) ลานจอดรถชัน้ใต้ดินอาคารตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)”, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ีนอกนั้น 

งดออกเสียง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 7 ผูจ้อดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 ตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(1) ให้จอดรถภายในชอ่ง ตามชนิดของรถที่ก าหนดไว้ ช่องละหนึ่งคัน 

(2) การจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ให้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถตาม

อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

และให้แสดงหลักฐานนัน้ในที่ซึ่งเห็นได้งา่ย 

การน ารถออกไปจากที่จอดรถก่อนก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้แล้วจะเรียกคืนไม่ได้และ

ให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถนั้นสิน้สุดลง 

(3) ห้ามกระท าการใดๆ ในลักษณะอันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถหรือกีดขวาง

การจราจรในบริเวณที่จอดรถ 

(4) ห้ามจอดรถในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ หรือในที่จอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 

21.00 นาฬิกา เมื่อปรากฏว่า 

(4.1) จอดรถเกินก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้ เว้นแต่เป็นรถของเทศบาล การโทรศัพท์ 

การประปา การไฟฟ้า หรอืของสว่นราชการซึ่งใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

(4.2) รถนั้นบรรทุกวัตถุอันตราย วัตถุระเบิด หรอืวัตถุไวไฟที่อาจเกิดอันตราย 

(4.3) เกิดเพลิงไหมห้รอืสาธารณภัยร้ายแรงในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น 

(4.4) รถนั้นบรรทุกสิ่งของยื่นออกมาเกินกว่าช่องที่ก าหนดไว้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จากกรณีข้อ 20 ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ด้านอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง) 

ตลอดสาย คือถนนเส้นนั้นจะมีร้านขายของ ขายน้ าอะไร เขาจอดทั้งวัน (ประธาน : ข้อนี้ผ่านไปแล้วนะครับ) 

ผมจะอ้างอิงว่ามันจอดทั้งวัน และกรณีข้อถัดไป มันก าหนดเวลาไว้อย่างนี้ เราจะต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม

อย่างไร เพราะว่าเขาจอดทั้งวัน ในระเบียบเขาระบุว่าเป็นช่ัวโมง ตามที่ก าหนดไว้ แล้วกรณีอย่างนี้เราน่าจะ

มีอะไรระบุไว้ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปเก็บตามเวลา ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องละเว้นตรงนี้นะครับ 

อันนีผ้มขอเสนอนะครับว่านา่จะมีอะไรระบุไว้หรือเปล่า ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราก าลังพิจารณาในข้อ 7 นะครับ   

เมื่อสักครู่เรื่องการก าหนดเวลา เราก็พิจารณาตามที่ก าหนดไปแล้วนะครับ ผา่นมาแล้วนะครับคุณสมหมายฯ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอโทษนะครับท่านประธาน    

ยังไม่ผ่านนะครับ มันมาล้อถึงข้อที่เราก าลังพิจารณากันอยู่ครับ เพราะเส้นตรงนั้นเราไม่อนุญาตให้จอดรถ    

แต่มันเป็นร้านค้านะครับ เราก็จอดกันอยู่ประจ า และมีรถจอดจ านวนมาก เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณา

ว่ากรณีอย่างนี้ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร แค่นัน้ครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ประธานคณะกรรมการฯ ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ ที่คุณสมหมายฯ ได้

สอบถามตรงข้อ 7 (2) การจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ให้ช าระค่าธรรมเนียม

การจอดรถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้ก็ในหน้าที่ 6 บัญชีอัตราค่าธรรมเนยีมการจอดรถแนบ

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... รถจักรยานยนต์ ช่ัวโมงแรก   

2 บาท ช่ัวโมงต่อไปก็ 2 บาท คิดเต็มเวลาเลยนะครับ ข้อ 2 รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ช่ัวโมงแรก 5 บาท 

ช่ัวโมงต่อไป 10 บาท ก็เก็บเต็มจ านวนได้เลยตามเทศบัญญัติ เทศบัญญัติออกมาอย่างไร ก็ปฏิบัติอย่างนั้น 

เพราะตามกฎหมายแล้วไม่มีใครที่จะเลี่ยงกฎหมายได้ แต่ทั้งนีใ้นภาพรวมเสร็จ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพูดอีกสักหน่อยนะครับ ผมเป็น

ห่วงว่าแม่ค้าที่เขาต้องขายประจ าตรงนั้น เขาต้องจอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ บางทีสามสี่ทุ่มก็ยังไม่เลิก ถ้าเรา

เก็บตามก าหนดจะมีปัญหากับทางเจา้หนา้ที่ของเราหรอืเปล่า ผมเป็นหว่งตรงนีน้ะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ ก็มี

ข้อเสนอแนะและเป็นหว่งนะครับ เชญิ ประธานคณะกรรมการฯ ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการฯ กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ที่เคารพตรงนี้ที่คุณสมหมายฯ เป็นห่วงว่า ถ้าจอดทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 

นาฬิกา มันก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบการจอดรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ซึ่งประกาศใช้แล้ว ซึ่งเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ ตามกฎหมาย 

ตามข้อเท็จจริงคือ พระราชบัญญัติออกมาแล้ว กฎหมายออกมาแล้ว ทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครเลี่ยง

กฎหมายได้ ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากเทศบาลนครล าปาง ทางฝ่ายบริหารที่อยู่เฉย ๆ จะมาออก เทศ

บัญญัติตัวนี้ เราเห็นใจพี่น้องประชาชน ซึ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาฯ ก็เข้าใจ ฝ่ายบริหาร  
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ก็เข้าใจ สมาชิกสภาฯ เราก็เข้าใจ ข้าราชการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาก็เข้าใจ แต่เมื่อพระราชบัญญัติ

มันออกมาแล้ว บังคับใช้แล้ว ไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ ถ้าฝ่ายบริหารไม่ท าก็ไม่ได้ ข้าราชการประจ าไม่ท าก็ไม่ได้     

ก็ต้องเป็นไปตามล าดับช้ัน ผูบ้ริหารน าเข้าสู่สภา สภาพิจารณา แล้วก็มอบให้ข้าราชการประจ า ถ้าไม่ปฏิบัติ

ตามนี้ กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการฯ       

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง  

ใน “ข้อ 7 ผูจ้อดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 ตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(1) ให้จอดรถภายในชอ่ง ตามชนิดของรถที่ก าหนดไว้ ช่องละหนึ่งคัน 

(2) การจอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ให้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถตาม

อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมจอดรถแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

และให้แสดงหลักฐานนัน้ในที่ซึ่งเห็นได้งา่ย 

การน ารถออกไปจากที่จอดรถก่อนก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้แล้วจะเรียกคืนไม่ได้และ

ให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถนั้นสิน้สุดลง 

(3) ห้ามกระท าการใดๆ ในลักษณะอันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถหรือกีดขวาง

การจราจรในบริเวณที่จอดรถ 

(4) ห้ามจอดรถในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ หรือในที่จอดรถระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 

21.00 นาฬิกา เมื่อปรากฏว่า 

(4.1) จอดรถเกินก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้ เว้นแต่เป็นรถของเทศบาล การโทรศัพท์ 

การประปา การไฟฟ้า หรอืของสว่นราชการซึ่งใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

(4.2) รถนั้นบรรทุกวัตถุอันตราย วัตถุระเบิด หรอืวัตถุไวไฟที่อาจเกิดอันตราย 

(4.3) เกิดเพลิงไหมห้รอืสาธารณภัยร้ายแรงในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น 

(4.4) รถนั้นบรรทุกสิ่งของยื่นออกมาเกินกว่าช่องที่ก าหนดไว้”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,นอกนั้นงดออกเสียง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 แก่รถ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) รถที่ใช้ในการพยาบาลของโรงพยาบาล สมาคม ชมรม อาสาสมัคร มูลนิธิซึ่งได้รับอนุญาตจาก

ทางราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย หรือการพยาบาล 

(2) รถของเทศบาล การโทรศัพท์  การประปา การไฟฟ้า หรือของสว่นราชการซึ่งใช้ในการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการ 

(3) รถที่ใชใ้นการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาล 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง 

ใน “ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถตามขอ้ 6 แก่รถ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) รถที่ใช้ในการพยาบาลของโรงพยาบาล สมาคม ชมรม อาสาสมัคร มูลนิธิซึ่งได้รับอนุญาตจาก

ทางราชการในขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย หรือการพยาบาล 

(2) รถของเทศบาล การโทรศัพท์ การประปา การไฟฟ้า หรือของส่วนราชการซึ่งใช้ในการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการ 

(3) รถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาล”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,

นอกนั้นงดออกเสียง         

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 9 ห้ามจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ หรือที่ที่เป็นที่ห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก หรอืจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่รถนั้นเคลื่อนย้ายรถ

ออกไปจากที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถนั้นขัดขืน หรือไม่พบผู้ขับขี่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้

เครื่องมือบังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถ หรอืจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลหรอืสถานที่ที่สมควรก็ได้ 
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หากมีการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการงานเทศบาล

หรือสถานที่ที่สมควรตามวรรคสอง เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถต้องช าระค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับ

ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง 

ใน “ข้อ 9 ห้ามจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ หรอืที่ที่เป็นที่ห้ามจอดรถตามกฎหมายว่า

ด้วยการจราจรทางบก หรอืจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่รถนั้นเคลื่อนย้ายรถ

ออกไปจากที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถนั้นขัดขืน หรือไม่พบผู้ขับขี่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้

เครื่องมือบังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถ หรอืจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลหรอืสถานที่ที่สมควรก็ได้ 

หากมีการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือจะเคลื่อนย้ายไปไว้ ณ ที่ท าการงานเทศบาล

หรือสถานที่ที่สมควรตามวรรคสอง เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถต้องช าระค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับ

ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้”,   

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่       

เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้    

เป็นพนักงานเจา้หนา้ที ่

(1) ปลัดเทศบาล 

(2) รองปลัดเทศบาล 

(3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(4) ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(5) หัวหน้าฝา่ยปกครอง 

(6) หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้ 
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(7) หัวหน้าฝา่ยนิติการ 

(8) นิตกิร ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(9) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(10) นักจัดการเทศกิจ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง 

ใน “ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่       

เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้    

เป็นพนักงานเจา้หนา้ที ่

(1) ปลัดเทศบาล 

(2) รองปลัดเทศบาล 

(3) หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

(4) ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(5) หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

(6) หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

(7) หัวหนา้ฝา่ยนิติการ 

(8) นิตกิร ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(9) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป 

(10) นักจัดการเทศกิจ ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติการขึน้ไป”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับ  

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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ผู้ใดไม่ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณถึงวันที่ช าระ

ครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถที่อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้

จนกว่าจะได้รับช าระค่าปรับและดอกเบีย้ครบถ้วน 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง 

ใน “ข้อ 11 ผู้ใดฝา่ฝืนเทศบัญญัตินีห้รอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ผู้ใดไม่ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณถึงวันที่ช าระ

ครบถ้วน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิยึดหน่วงรถที่อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้

จนกว่าจะได้รับช าระค่าปรับและดอกเบีย้ครบถ้วน”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 12 เงนิค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษารถ และค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ

เทศบาล 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม จ านวน 12 เสียง 

ใน “ข้อ 12 เงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษารถ และค่าปรับตามเทศบัญญัตินีใ้ห้เป็นรายได้

ของเทศบาล”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 13 เสียง 

ใน “ข้อ 13 ใหน้ายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี ้และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในเอกสาร หน้าที่ 6 นะครับ    

เราจะร่วมพจิารณา 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
ชั่วโมงแรก/

บาท 

ชั่วโมงต่อไป/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 2 2 

เศษของช่ัวโมงใหค้ิด 

เป็นหนึ่งช่ัวโมง 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 5 10 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 10 20 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 15 20 

  5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 20 30 

  6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 40 50 

  7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 50 60 
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มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 12 เสียง ใน “บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพักการประชุม 10 นาทีนะครับ 

และเข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 11.10 น. 

- พักการประชุม 10 นาที – 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.10 น. 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เริ่มประชุมกันต่อนะครับ ก่อนอื่นขอ

เชญิ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 16 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในเอกสาร หน้าที่ 7 นะครับ      

เราจะร่วมกันพิจารณา  

บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

1. รถจักรยานยนต ์     คันละ 100 บาท 

2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ    คันละ 200 บาท 

3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ขึน้ไป แต่ไม่เกิน 10 ล้อ  คันละ  300 บาท 

4. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ขึน้ไป   คันละ  400 บาท 

5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น   คันละ  500 บาท 
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มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 12 เสียง ใน “บัญชีอัตราค่าใช้จ่าย   

ในการใช้เครื่องมอืบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการ

จอดรถ พ.ศ. ....”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในเอกสาร หน้าที่ 8 นะครับ      

เราจะร่วมพจิารณา 

บัญชีอัตราค่าเคลื่อนย้ายรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
คันละ/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 250 

กรณีพนักงานเจา้หน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าใช้จา่ยในกรณีที่

รถถูกใช้เครื่องมอืบังคับไม่ใหเ้คลื่อนย้ายรถอีก 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 750 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 1,500 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ขึน้ไป 2,500 

  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 3,000 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 13 เสียง ใน “บัญชอีัตราค่าเคลื่อนย้ายรถ 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้น

งดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในเอกสาร หน้าที่  9 นะครับ      

เราจะร่วมพจิารณา 

บัญชีอัตราค่าดูแลรักษารถท่ีถูกเคลื่อนย้าย 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 

ประเภท 
วันละ/

บาท 
หมายเหตุ 

  1. รถจักรยานยนต์ 100 

การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน 

เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน 

  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 150 

  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 250 

  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ขึน้ไป 750 

  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 1,000 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามรา่งเดิม 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 13 เสียง ใน “บัญชีอัตราค่าดูแลรักษา

รถที่ถูกเคลื่อนย้าย แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....”,       

ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผา่นวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้ว

นะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สามผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... , ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ขอแจ้ง

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจะถูกน ามาใช้แทนพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงมีความส าคัญและเกี่ยวข้องการด าเนินการของสภาเทศบาลนคร

ล าปางในอนาคต จึงขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงสรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายทั้งสองดังกล่าว           

ที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาลนครล าปางให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตลอดจนวิธีการแสดงความคิดเห็นต่อ

ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงสรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายทั้งสองดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสภา

เทศบาลนครล าปางให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ เพื่อใช้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

ฉบับแรก “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” เป็น

เรื่องปกติของประมวลกฎหมายที่จะต้องมี “พระราชบัญญัติใหใ้ช้” เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่

บัญญัติไว้รองรับประมวลกฎหมายให้มีล าดับศักดิ์เป็นกฎหมายล าดับรองถัดจากรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังเช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง ก็จะมี

พระราชบัญญัติให้ใช้เช่นกัน ส าหรับ  “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง         
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ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ....” มีบทบัญญัติอัน เป็นการวางกรอบและหลักการในภาพรวมให้มีการเชื่อมโยง

ระหว่างกฎหมายเก่า มาสู่กฎหมายใหม ่ถ้าเปรียบเทียบลักษณะก็จะคล้ายบทเฉพาะกาลของกฎหมายต่างๆ 

ฉบับที่สอง “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” เป็นร่างกฎหมายที่รวม

กฎหมายจัดตั้งของ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ในฉบับเดียวกัน 

ซึ่งถือเป็นร่างประมวลกฎหมายฉบับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาของการเมอืงการปกครองในระดับท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) เป็นเทศบาล และยกเลิกเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล เป็น “เทศบาล” ทั้งหมด 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาล ก็จะอยู่ในหมวด 2 ส่วนที่ 1 ตั้งแต่ มาตรา 19 ถึง มาตรา 50 โดยเฉพาะมาตรา 

21 ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาฯ ตามเกณฑจ์ านวนประชากร จ านวน 9 – 24 คน ดังนี้ 

(1) มจี านวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน มสีมาชิกสภาเทศบาล 9 คน  

(2) มจี านวนประชากรเกิน 5,001 – 10,000 คน มสีมาชิกสภาเทศบาล 12 คน  

(3) มจี านวนประชากร 10,001 – 30,000 คน มสีมาชิกสภาเทศบาล 15 คน  

(4) มีจ านวนประชากร 30,001 – 50,000 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน  

(5) มจี านวนประชากร 50,001 – 100,000 คน มสีมาชิกสภาเทศบาล 21 คน  

(6) มจี านวนประชากรเกิน 100,000 คนขึน้ไป มสีมาชิกสภาเทศบาล 24 คน 

ซึ่งจ านวนสมาชิกสภาฯ ดังกล่าวก็ยังถูก น าไปยึดโยงกับการแต่งตั้งรองผู้บ ริหารท้องถิ ่น          

(รองนายกเทศมนตรี) ผูช่้วยผูบ้ริหารท้องถิ่น (เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) ดังนี้ 

(1) มสีมาชิกสภาเทศบาลไม่เกิน 15 คน แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรไีด้ไม่เกิน 2 คน เลขานุการและ  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 2 คน  

(2) มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่เกิน 21 คน แต่งตัง้รองนายกเทศมนตรไีด้ไม่เกิน 3 คน เลขานุการและ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 3 คน  

(3) มีสมาชิกสภาเทศบาล  24 คน แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน เลขานุการและ        

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 5 คน 

ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครล าปางมีจ านวนประชากรประมาณ 50,113 คน หากร่างประมวลกฎหมาย

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็จะส่งผลให้มีสมาชิกสภาเทศบาลลดลงเหลือ 21 คน รองนายกเทศมนตรีลดลงเหลือ 

3 คน เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลดลงเหลือรวมกันไม่เกิน 3 คน ดังนั้นก็มีความจ าเป็นที่ทาง

เราจะต้องไปร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ในการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ จะมีผลดีผลเสีย ต่อระบบการเมือง

การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างไร ซึ่งทางกรมได้ก าหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 

และทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ขึน้หน้าจอไว้ให้
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แล้ว ดังนั้นเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประมวลกฎหมายทั้งสองฉบับนีด้้วย

ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ ทุกท่าน 

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ซึ่งเลขาฯ ได้แจกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับให้แก่

สมาชิกสภาฯ แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางผู้บริหารมีอะไรจะ

เพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ในวันนี ้ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 
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