รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
--------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายนพดล
2. นายสมบูรณ์
3. นายสมหมาย
4. นายสุบิน
5. นายวันชนะ
6. นายกรณฐพรครองภพ
7. นายสุพจน์
8. นายนวพัฒน์
9. นางสาวอมลยา
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
11. นางรัญจวน
12. นางสาวมทีรา
13. นายภัทร
14. นายจรูญ
15. นายบุญทรง
16. นายวิบูลย์
17. นางสาวพัชรี
18. นายเสริมเกียรติ
19. นายณัฐกิตติ์
20. นายเกษม
21. นายสุคนธ์
22. นายสามารถ
23. นางสาวสรัญญา
24. นายวรดล

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

ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวพิชญาพร
ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติ
2. นางสาวดวงเดือน
3. นายอนุสรณ์
4. นายนนทวัชร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีระยศ
2. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์
3. นางสาวจิตลดา
4. นางสาวนัทธ์หทัย
5. นายสวัสดิ์
6. นางสาวกนกกาญจน์
7. นางสาวสุกัลญา
8. นายวัชรพงศ์
9. นายสุชาติ
10. ส.ต.ต.หญิงฐิตริ ัตน์
11. นางชัญญานุช
12. นางสาวนริศรา
13. นางสาวฉลัทชา
14. นางอัปสร
15. นางสาวสกาวรัตน์
16. นางสาวเจนจิรา
17. นางสาววรลักษณ์
18. นางศุภรัตน์
19. นางสาวปรียากรณ์
20. นางสาวปานิดา
21. นางสาวภัทราวดี
22. นางเลิศลักษณ์

พิชญวิวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ลาป่วย)

จิวะสันติการ
ไชยชนะ
สินธุเขียว
แสงเจริญ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

วิรัตน์เกษ
วงศ์มณี
เกษสุวรรณ
ฟูวุฒิ
แก้วกระจ่าง
พรรณรัตน์
เรืองรุ่ง
วงศ์ชมภู
เทพพรมวงศ์
คุณชมภู
ทองคา
หงสกุล
ปัดสาพันธุ์
หมอมูล
จันทร์มาทอง
มะโนสม
เมธาจารย์
เทพอุด
อุดหนุน
สิงห์บุญ
วัฒนศัพท์
ทรัพย์รุ่งทวีผล

รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(แทน) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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23. นายวรพงษ์
24. นายอานาจ
25. นายศิริมงคล
26. นายพีระพัฒน์
27. นายมารุต
28. นายชาภีม
29. นางสาวรัตนา
30. นายธีรเดช
31. นายมานัส
32. นางสาวพิมพ์ณารา
33. นายวรพล

มาลัย
ดวงใย
พรหมมูล
จันทร์ตะ๊
อุ่นนวล
พิมพิศาล
ทาขาว
แก้วเปี้ย
ตาวิกา
ทองคา
ขิตติวรรณ

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
เทศกิจ
ผูช้ ่วยนักจัดการงานเทศกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้าง
คนงานประชาสัมพันธ์
คนงานสารบรรณ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน
การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2565 กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม จานวน
23 คน เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานสภาฯ ได้กาหนดนั ด ประชุมแล้ว
กระผมจึงขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่านนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง วันนี้ เป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครลาปาง ขอต้อนรับ
ทุกท่านที่มาร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง บัดนี้สมาชิก
สภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ ว กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเปิดประชุม ก่ อ นเข้ า สู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิ ญ เลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชีแ้ จงหรือแถลงญัตติตอ่ สภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
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นครลาปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชีแ้ จง หรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาล
นครลาปางตามหนังสือเทศบาลนครลาปาง ดังต่อไปนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/2514

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
25 พฤษภาคม 2565

เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/57 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2565 ในวั น จั น ทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (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
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เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี 2565 วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ
นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” ขอแก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตตาบลเวีย ง
เหนือ” ขอแก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตตาบลเวียงเหนือ”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทาให้ตน้ ไม้ที่เติบโตมันเติบโตขึน้ ข้างบน” ขอแก้ไข
เป็น “ทาให้ตน้ ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นข้างบน” ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ นายภัทร โลหิตกาญจน์ ขอแก้ไข
รายงานการประชุม
- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” ขอแก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตตาบลเวีย ง
เหนือ” ขอแก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตตาบลเวียงเหนือ”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 4 นั บ จากด้ า นล่ า ง ข้อความ “ทาให้ต้นไม้ที่เ ติ บ โตมั น เติบโตขึ้นข้างบน”
ขอแก้ไขเป็น “ทาให้ตน้ ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นข้างบน”
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข
รายงานการประชุมครับ
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาป าง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” แก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตตาบลเวีย ง
เหนือ” แก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตตาบลเวียงเหนือ”
- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทาให้ต้นไม้ที่เติบโตมันเติบโตขึน้ ข้างบน” แก้ไข
เป็น “ทาให้ตน้ ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นข้างบน”
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุ ม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 21
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมัย ประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

3.1 โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ข้อ 3.1 โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
ร้อ ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
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ข้ า พเจ้ า ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้ ง กระทู้ ถ าม
นายกเทศมนตรีนครลาปางดังต่อไปนี้ คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้ว ในเขตเทศบาลนครลาปาง
จะมาใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลนครลาปาง ได้อย่างไรบ้าง จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงขอ
เรียนถามว่า
1. เทศบาลนครล าปาง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก า ร ทั ่ ว ไ ป เทศบาลนครล าปาง
มีวัตถุประสงค์อย่างไร ในการจัดตัง้ รวมถึงการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ ขอทราบรายละเอียด
2. การจัดตั้งศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิการทั่วไป เทศบาลนครลาปาง มีนโยบายอย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ร้อยเอก ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี นคร
ล าปาง ได้รับ มอบหมายจากท่ า นนายกเทศมนตรีใ ห้เ ป็ น ผู้ ตอบกระทู้ถ าม ความเป็นมาของการจั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 ซึ่งกาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทุ กระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดังนั้นเทศบาล
นครลาปาง ก็ได้รับการประสานงานจากจังหวัดและได้จัดตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2563 วัตถุประสงค์หลักก็มีสองข้อ ข้อแรกคือว่า เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
สวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกาหนด รวมทั้งการให้
คาปรึกษาหรือช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สทิ ธิประโยชน์แก่คนพิการ อีกข้อหนึ่งก็คือ เพื่อประสานงาน
ความช่ว ยเหลือกั บ หน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้าที่รับ ผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิก ารตาม
ประเภทความพิการ ซึ่งหลัก ๆ ถ้าแยกออกมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานให้
ความช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ การส่งต่อคนพิการเพื่อเข้ารับการสงเคราะห์ ประสานงานกับสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง เพื่อทาบัตรคนพิการ และการรับคาร้องเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการและเรื่องอื่น ๆ ส่วนนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริการของเทศบาลนครลาปาง ก็เป็น
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การอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและครอบครัว ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ตาม
สิทธิ์ที่กฎหมายรับรอง ทั้งความคุ้มครองสิทธิ์คนพิการและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงรวดเร็วและ
เป็นธรรม จริง ๆ แล้วถ้ามองภาพรวมก็คล้าย ๆ กับเทศบาลเป็นศูนย์เพื่ออานวยความสะดวกเบื้องต้น ใน
การที่ค นพิก ารจะต้องเดินทางไปติด ต่อประสานงานต่าง ๆ แทนที่จะต้องไปที่ศาลากลางจังหวัดก็ มาที่
เทศบาลนครลาปาง หลัก ๆ เราก็เป็นตัวกลางในการประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เราทาได้ มากที่สุด
ก็คือ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เขาต้องการภาพรวมก็จะเป็นแบบนีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ร้อยเอก
ศักดิ์ชัยฯ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ซึ่งได้ยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งโดยลักษณะงานของคนพิการ ซึ่งใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2556 ได้ให้คาจากัดความคนพิการไว้ในมาตรา 4 ว่า คนพิการต้องมีความจาเป็น เป็นพิเศษท่านใดจะได้ข้นึ
ทะเบียนคนพิการและมีบัตรประจาตัวคนพิการ ก็หมายความว่าในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขาระบุว่า มีปัญหาในการปฏิบัติในชีวิต กิจวัตรประจาวัน เช่น การทาน
อาหาร การเดิน ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันจะมีปัญหา เนื่องจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งความ
พิการของคนพิการก็มีอยู่ 7 ประเภท 1. พิการทางการเห็น ไม่ได้พิการทางการมองเห็นนะครับ เรียกว่าพิการ
ทางการเห็น ก็หมายความว่า ตาบอดเลือนราง แต่ถ้าอ่านหนังสือระดับ 1 เมตรนี้เห็น แต่ถ้าเกินกว่านั้นไม่
เห็นอะไร 2. พิการทางการได้ยิ นหรือสื่อความหมาย 3. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างผมนะ
ครับ 4. พิการทางด้านสติปัญญา 5. ด้านจิตใจ 6. ด้านการเรียนรู้ 7. พิการออทิสติก ทาไมผมต้องยื่นกระทู้
ถาม ก็บังเอิญว่า ผมก็เป็นคนพิการคนหนึ่ง ที่ได้มโี อกาสมานั่งในสภาอันทรงเกียรติของเทศบาลนครลาปาง
แห่งนี้ ผมก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการ และอีกตาแหน่งหนึ่งคือ ผมเป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัด
ลาปาง ถ้ามีโอกาส มีช่องทางมีอะไรมาผมก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการ ซึ่งคนพิการบางท่าน ก็ติด
เตียง จะมาพูดอะไรก็ไม่ได้ ผมก็ต้องเป็นกระบอกเสียงแทน ซึ่งการจัดตั้งศูน ย์บริการคนพิการนี้ ไม่ใช่ว่าอยู่
เฉย ๆ ก็จะจัดจะตั้งขึ้นมา มันก็เกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 ในมาตรา 6 (10) เขาสามารถให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งศูนย์บริการคนพิการก็มีระเบียบ ซึ่งก็
รองรับ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น คือมีระเบียบมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556
ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งก็กาหนดศูนย์บริการ
คนพิการไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 คือ ศูนย์บริการของคนพิการทั่วไป ซึ่งบริหารงานโดยคนพิการ ตาม
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มาตรา 6 (10) ซึ่งในการขอเป็นศูนย์บริการคนพิการ ก็จะต้องได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิก าร
ซึ่งการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ตามมาตรา 6 (10) พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการนี้ เขากาหนดไว้วา่ ต้องผ่านการรับรองของมาตรฐาน ถ้าที่พวกเราเข้าใจก็คือ ISO แต่เขาไม่ได้ใช้คาว่า
ISO เขาใช้คาว่ามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประเภทที่ 2 ก็คือ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่ต้องการจัดตั้งศูนย์ก็สามารถจัด ตั้งได้
แต่ไม่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มาตรา 6 (10) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการที่ผมได้นาเรียนไปเมื่อสักครู่น้ี ศูนย์บริการประเภทที่ 2 นั้นก็คือ ศูนย์บริการคนพิการโดยจังหวัด คือใน
หนึ่งจังหวัดจะมีศูนย์บริการคนพิการหนึ่งแห่ง ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลากลางใหม่ ทีนี้เราก็ย้อนมาศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไปของเทศบาลนครลาปาง ซึ่งตรงนี้ผมอยากขออนุญาตท่านประธานได้ฉายวีดิ ทัศน์ เพื่อจะ
เชื่อมโยงเข้าเรื่องนี้ว่า เป็นอย่างไร ผมก็ได้ทาหนังสือขออนุญาตจากท่านประธานตามขั้นตอนแล้วนะครับ
ขอวีดิทัศน์ด้วยครับ (ประธาน : นานไหมครับ) เป็ น คลิ ป เสี ย ง ประมาณ 2 นาทีครับ (ประธาน : อนุญาต
ครับ) อันนี้เป็นคลิปต้นฉบับ จะเป็นภาษาต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ต่อไปเป็นวีดิ ทัศน์อันที่ 2 ก็จะ
เป็นภาคภาษาไทยให้นะครับ ประมาณ 2 นาที อันนี้ก็คือ วีดิทัศน์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญ
แล้ว ที่เขาทาสาหรับคน ๆ หนึ่ง พอดีสถานีรถไฟนี้จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร แต่รั ฐบาลญี่ปุ่น
ก่อนที่เขาจะทาอะไรสั กชิ้นหนึ่ง เขาจะสารวจตั้งแต่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยค่า ผู้ยากจน คนยากไร้ คนพิการ
ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไร จนไปถึงทุ กภาคส่วน เขาถึงจะทาโครงการนั้น ทีนี้สถานีรถไฟนี้ก็เลิกไม่ไ ด้
เพราะดูแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะต้ องอาศัยรถไฟขบวนนี้เพื่อเดินทางในการศึกษา ถ้าท่านอยากรู้ผู้หญิง
คนนี้ปัจจุบันตาแหน่งอะไร เป็นอย่างไร ติดตามเว็บไซต์ ตามสื่อต่าง ๆ Miyazawa Plan คืออะไร ท่านก็จะ
เข้าใจทีนี้เราก็ย้อนมาถึงศูนย์บริการคนพิการ จากวีดิ ทัศน์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า รัฐบาลเขาให้ความสาคัญ
เรื่องการศึกษา ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า คนญี่ปุ่นเขาก็พูดมาประโยคหนึ่ง ทาไมฉันจะตายเพื่อ
ประเทศอย่างนี้ไม่ได้ ในเมื่อรัฐ บาลพร้อมที่จะทาเพื่อฉันเช่นนี้ เช่นเดียวกับเทศบาลนครลาปาง ที่เราตั้ง
ศูนย์บ ริก ารคนพิก าร เคยมีค าถามเสมอกั บ ผมว่า สร้างทางลาดให้คนพิก าร เทศบาลมี สานัก ช่างก็ มี
สาธารณสุขก็มี กองสวัสดิการก็มี ทะเบียนราษฎรก็มี ห้องน้าคนพิการก็มี ที่จอดรถคนพิการก็มีครบหมด
นี่แหละครับผมมีคาถามว่า เวลาสร้างอะไรสักชิน้ หนึ่งสาหรับคนพิการ จะมีคนพิการมาใช้กี่คน ถ้าเราย้อนดู
วีดทิ ัศน์เมื่อสักครู่น้ี ทาไมรถไฟถึงวิ่งเพื่อรับคน ๆ เดียว ทั้งที่วิ่งแต่ไม่มกี าไร แต่เขามองเห็น เช่นเดียวกันผมก็
อยากให้ เ ทศบาลนครล าปางของเราได้ ตั้ ง ศู น ย์ ค นพิ ก าร ขอให้ ท าเพื่ อ คนพิ ก าร แต่ ผ มอยากให้ เ ป็ น
ศูนย์บริการของคนพิการจริง ๆ One Stop Service ไปเลยครับฝ่ายบริหาร คือคนพิการมาจุดเดียวจบเลย
คุณจะทาอะไรอย่างเช่น คนพิการมาตรงจุดศูนย์บริการคนพิการ เมื่อได้งบประมาณในการบริหารศูนย์
ทางกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีงบอยู่ประมาณเก้าพันล้านบาท ซึ่งเทศบาลสามารถ ขอ
ได้ แม้แต่ปากกาด้ามเดียวก็สามารถเบิกได้เขามีงบให้เบิก ผมได้เข้าไปดูงบประจาปี ปีนี้ก็ทราบว่าเทศบาล
นครลาปาง ได้ของบประมาณไปคือ เวลาประชุมคณะกรรมการศูนย์ ค่าพาหนะก็เบิก ได้ ค่าอาหารกลางวัน
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ก็ใช้งบได้ ค่าอาหารว่างก็สามารถใช้ได้ จัดทาป้ายศู นย์บริการให้เด่นชัด ก็สามารถใช้งบตรงนี้ได้ คือเรา
อุดหนุนลงไปทุกอย่าง เทศบาลก็ควรจะทาตรงนี้เป็นศูนย์จริง ๆ เป็น One Stop Service ไปเลย คือให้คน
พิการมาจุดเดียวจบ ยกตัวอย่างเช่น คนพิการอย่างผมเข้าไปที่ศูนย์บริการ ผมจะมาเสียภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างใช่ไหมครับ ที่เขาเปลี่ยนตัวใหม่ตอนนี้ ผมก็ไปตรงนั้นเลย ศูนย์บริการจะเป็นผู้ดาเนินเรื่องให้จน
เสร็จเลย อยากให้เป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ทาเพื่อคนพิการจริง ๆ เพราะว่าไม่อยากให้ใคร
ถูกทิง้ ไว้ข้างหลังครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ทางฝ่าย
บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
ก็ ข อบคุ ณ ส าหรับ ข้อ มู ล ในเรื่อ งที่ท่า นได้ ก รุ ณ านาเสนอเพิ่ ม เติ ม จริ ง ๆ แล้ ว ผมก็ เ ดิ น ทางบ่อ ยนะครับ
Hokkaido ก็ไปมาสามสี่ครั้งในหลาย ๆ ประเทศผมก็เห็นสวัสดิการของคนพิการเป็นสิ่งที่ทาได้ดีมาก ๆ แต่ว่า
ด้วยประเทศของเราคนอาจจะมองข้าม ในผู้หลักผูใ้ หญ่หรือแม้ ก ระทั่ ง ไม่เห็นความสาคัญเท่าที่ควร รวมทั้ง
งบประมาณก็ อาจจะทาให้บ้านเราดู ด้ อ ยไปหน่อย อย่างไรก็ ต ามนะครั บ ในส่วนที่ท่านได้แนะนาอย่าง
One Stop Service นี้ผ มก็ เ คยคุยกับ ผอ. กองสวั ส ดิ ก ารสังคม เราก็น่าจะพยายามทาให้เป็นลั ก ษณะ
One Stop Service อย่างที่ว่าให้ได้เ พื่ อ อานวยความสะดวก ผมเข้าใจนะครับถึ ง สภาพคนพิการรวมถึงผม
อาจจะไม่เห็นย่อยไปถึงพิการประเภทต่าง ๆ แต่ว่าในชีวิตที่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและอยู่กับไม้เท้ามาเป็นสองถึ ง สามเดื อ นก็เข้าใจว่าสภาพเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้
ละเลยนะครับ ก็จะพยายามผลักดันให้ส่วนของเทศบาลนครเป็นศูนย์บริการที่ทาได้หลากหลาย มี Facilities
สาหรับคนพิการมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ร้อยเอก
ศักดิ์ชัยฯ เข้าใจแล้วนะครับ
3.2 โดย นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ข้อ 3.2 โดย นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตขึ้นภาพประกอบด้วยนะครับ (ประธาน : อนุญาตครับ) ขอเสนอ
กระทู้ถาม
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เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอ
กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนครลาปาง เรื่อง การซ่อมบารุงรักษาเครื่องออกกาลังกายที่ไม่ได้เปลี่ยนใน
ชุมชน ดังต่อไปนี้
จากนโยบายการสนับสนุนด้านสุขภาพของท่านนายกเทศมนตรีนครลาปาง ที่ผ่านมาได้มี
การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมและสถานที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องเครื่องออกกาลังกายใน
ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีก ารเปลี่ย นอุปกรณ์ใ หม่แล้วนั้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีหลายชุมชนที่ไม่ไ ด้รับการเปลี่ ย น
รวมถึงยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ หรือที่สามารถใช้ได้ก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิด
อันตรายต่อประชาชนในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครลาปางที่มาใช้ออกกาลัง
ข้าพเจ้าสมาชิกสภาฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนถามต่อท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปนี้
1. จากที่กล่าวมาข้างต้น เครื่องออกกาลังกายเก่าหลายชุมชนที่ไม่ได้เปลี่ยนมีสภาพชารุดจนใช้การ
ไม่ได้ หรือแม้ว่าบางแห่งสามารถใช้การได้แต่อาจไม่สมบูรณ์ ทางเทศบาลนครลาปาง มีแผนงาน
ในการแก้ไขซ่อมแซมหรือไม่? จะดาเนินการอย่างไร? และเริ่มเมื่อใด?
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ผู้ตงั้ กระทู้ถาม
(นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญฝ่ายบริหารครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนคร
ลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เรื่องการซ่อมบารุงรักษาเครื่อง
ออกกาลังกายที่ไม่ได้เปลี่ยนในชุมชน เครื่องออกกาลั ง กายเก่าหลายชุมชนที่ไม่ได้เปลี่ยน มีการชารุดจน
ใช้การไม่ได้ หรือแม้ว่าบางแห่งใช้การได้แต่ไม่สมบูรณ์ ทางเทศบาลมีแผนในการแก้ไ ขซ่อมแซมหรือไม่
ด าเนิ น การอย่ า งไร และเริ่ ม เมื่ อ ไหร่ ในส่ ว นนี้ ข อชี้ แ จงว่ า เครื่ อ งออกก าลั ง กายได้ เ ริ่ ม การติ ด ตั้ ง ตาม
สวนสาธารณะ ตามชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนั้นผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง นาโดย ดร.นิมิตร
จิ ว ะสั น ติ ก าร ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการออกก าลั ง กาย ตามที่ ส าธารณะต่ า ง ๆ จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง
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สวนสาธารณะต่าง ๆ เช่น สวนเขลางค์ สวนสุขสวัสดิ์ สวนสาธารณะที่อยู่ริมแม่น้าวัง รวมถึงการจัดซื้ อ
เครื่องออกก าลังกายติด ตั้งตามสวนสาธารณะ และชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ป ระชาชนได้ มาออกก าลังกาย
การจัดซือ้ เครื่องออกกาลังกายใช้งบประมาณ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 งบประมาณจากเทศบาลนครลาปาง ส่วนที่ 2
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนัน้ การซ่อมแซม ถ้าจัดซือ้ โดยงบประมาณของเทศบาลนคร
ลาปาง สามารถจัดตั้งงบเพื่อซ่อมแซมได้ แต่ถ้าซื้อโดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทางเทศบาล
ไม่สามารถตั้งงบได้ เนื่องจากการจัดซื้อทางชุมชนได้เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนและ
ในระเบียบกองทุนได้ระบุไว้ว่า หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งได้มาซึ่งครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินนั้น เป็นของหน่วยงานองค์กร กลุ่มประชาชน ดังนั้น เทศบาลไม่สามารถตั้ง
งบประมาณซ่อมแซมได้ งบประมาณ 2564 ทางเทศบาลนาโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ได้จัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกาย เพื่อนาไปทดแทนเครื่องออกกาลังกายที่ชารุดไม่สามารถใช้การได้ จานวนหนึ่งแล้ว และในปี
2566 นี้ ถ้าผู้บริหารนาโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ มีแผนตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายเพิ่ม
เพื่อทดแทนเครื่องออกกาลังกายที่ชารุดใช้การไม่ได้ และจะนาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อดาเนินการจัดซื้ อ
ในปีต่อไป ก็ ขอขอบพระคุ ณ สมาชิก สภาฯ ที่ไ ด้ตั้งกระทู้ถ าม ถือว่าเป็นการช่ว ยผู้บ ริหารและพนัก งาน
เทศบาลทุกคน ที่ทางานและใกล้ชิดกับประชาชน ทาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด จึงขอชื่นชมมา ณ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ และได้คลุกคลีกับชาวบ้าน ผมขอบพระคุณมากเลยครับ ที่ทาง
เทศบาลมีนโยบายแนวทางในการจัดเปลี่ยนเครื่องออกกาลังกายในเทศบาลนครลาปาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า
หากเราพูดถึงบนพื้นฐานของความเป็นจริง การที่จะให้ประชาชนผูเ้ สียภาษีหรือว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ รอของ
เหล่านี้ ทั้ง ๆ ที่เขาก็ต้องใช้ประจา ผมเองไปลงพื้นที่ของชุมชนเจริญประเทศ อันดับแรกก่อนผมไปดูช่วง
ประมาณตีห้า มีผู้ใช้เครื่องออกกาลังกาย 40 - 50 คน ผมก็เป็นห่วง เราก็ต้องพูดความจริงแม้ว่า เรามี
สวนสาธารณะที่ดี ณ วันนี้ แต่เราอย่าลืมว่า ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่สามารถมีลูกหลานไปส่งได้ และไม่ใช่
ประชาชนหรือผูส้ ูงอายุทุกคนที่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ หรือขี่จักรยานไปออกกาลังกายตรงนั้นได้ เครื่องออก
กาลังกายเหล่านี้ จึงเป็นการตอบโจทย์ให้กับพวกเขาเพราะใกล้บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องออกกาลังกาย
หลายส่วนมีตะปูที่โผล่ขึ้นมา บางตัวเป็นสนิม ผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกั บประชาชนในพื้นที่ของเขต 1 ผมเชื่อ
ว่าก็ ยั งมีอีก หลายเขตที่ส มาชิก สภาฯ ในกลุ่มนครลาปางของเราได้ คุย กั น ที่เ ราเป็นห่วง ทั้งนี้อยากจะ
สอบถามท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร แบบนี้เราจะมีวิธีการอย่า งไรได้บ้าง ที่จะขอช่วยบรรเทาอาการ
เหล่านีใ้ ห้กับประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี นคร
ลาปาง สาหรับเครื่องออกกาลังกายที่ชารุด ที่มีตะปูโผล่หรือว่าเป็นสนิม ในส่วนของตรงนี้ถ้าจะให้เทศบาล
โดยช่างไปซ่อมแซมก็อาจจะผิดระเบียบเพราะว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะรับไป
ประสานงานกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อดาเนินการต่อไป และจะให้คาแนะนาหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่ทาให้เครื่องออก
กาลังกายเหล่านีไ้ ด้ใช้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่า น
ประธานสภาฯ ที่ เ คารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกฯ มากนะครับ เป็นวิธีการที่ดีเลยนะครับ ที่ผมรู้สึกว่าประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการประสาน แต่อีกเรื่องหนึ่งผมอยากฝากเทศบาลนครลาปาง ช่วยชี้แจงหรือประชาสั มพันธ์
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เขาได้รับทราบกัน เพราะทุกวันนี้เขาไม่เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แต่ว่าของเรานี้
อยู่ในเทศบาลนครลาปางทาไมเทศบาลไม่มาดูแลให้กับพวกเขา เขาไม่เข้าใจ สปสช. คืออะไร ฝากตรงนีด้ ้วย
นะครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ
ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาในระเบีย บวาระที่ 4 เรื่ อ ง ที่ ค ณะกรรมการที่ส ภาท้ องถิ่น ตั้ ง ขึ้น พิ จารณาเสร็จแล้ว
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ ผมจึงมอบหมายให้ท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
รองประธานสภาฯ ขึน้ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เชิญครับ
4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1
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รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ในฐานะประธานกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
******************************
ตามที่ส ภาเทศบาลนครลาปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึก ษาร่างเทศบัญ ญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในการประชุมสภา
เทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม
2565 ประกอบด้วย
1. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
2. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
3. นางรัญจวน
คาพิชัย
4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
5. นายสุพจน์
มูลบ้านดง
ทั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จานวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ศึ ก ษาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอรายงานผล
การศึ ก ษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยมอบหมายให้ นางรัญจวน คาพิชัย กรรมการและ
เลขานุการ เป็นผู้อา่ นรายงานต่อที่ประชุม
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออ่านรายงาน
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....

15
******************************
ในระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม
2565 ตั้งแต่เ วลา 13.30 น. เป็นต้นไป ได้มีก ารประชุ มเพื่อปรึก ษาหารื อ และด าเนิน การศึก ษาข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

1. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
2. นายวรดล
หวานแหลม
3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและลงพื้นที่
สารวจสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย
1. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นายภาสกร
แก้วคาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3. นายวรดล
หวานแหลม นิตกิ รชานาญการพิเศษ
4. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
จากการศึกษาและลงพืน้ ที่สารวจข้อมูลร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอรายงาน
ผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญของร่างเทศบัญญัติฯ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 มาตรา 54
และมาตรา 63 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 60 ได้ให้อานาจแก่
เทศบาลนครล าปางในการออกข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น โดยการตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ก าหนดประเภท
หลั ก เกณฑ์ เกี่ ยวกั บที่ตั้ง ใช้ การดู แลรักษา การป้องกั นมิให้เกิดเหตุร าคาญ สุขลักษณะของบริเวณที่ ใช้
จ าหน่ ายอาหารที่ จั ด ไว้ ส าหรั บ บริ โ ภคอาหารที่ ใ ช้ ท า ประกอบ หรื อปรุ งอาหาร หรื อที่ ใ ช้ สะสมอาหาร
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ผู้ให้บริการ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ ของใช้อ่นื ๆ
ของสถานที่จาหน่ ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรื อ สถานที่ สะสมอาหาร ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
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เทศบาลนครลาปางได้มกี ารตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
เมื่อพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหาร พ.ศ. .... ประกอบกับได้หารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ซึ่งต้องทาความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดั งกล่าวเมื่อสภาเทศบาลนคร
ลาปางได้มมี ติเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการฯ ได้รับคาแนะนาว่า ในส่วนของ “หลักการ” ควรมีการอ้างอิงถึง
กฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการตราเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว โดยในส่ ว นของ
“เหตุผล” ควรกล่าวถึ งความต้องการหรือความจ าเป็นในการร่ างเทศบัญ ญั ติฯ คณะกรรมการฯ จึงมี
ความเห็นว่า ควรแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ตามคาแนะนาดังกล่าว
2. เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติฯ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
.... ประกอบด้วย 8 หมวด 54 ข้อ ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
หมวดที่ 3 สุขลักษณะ
หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต
จัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
หมวดที่ 6 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
หมวดที่ 7 บทกาหนดโทษ
หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล
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โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 8 หมวด เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 จะเห็นได้ว่า เนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันแต่
จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียม

3. อัตราค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด ตามร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. .... โดยนามาเปรี ย บเที ย บกั บ อัตราค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอื่น ๆ ได้แก่
เทศบาลเมื อ งบางบัวทอง จ. นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี จ. นนทบุรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม
ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ควร
คงอัตราเดิมไว้ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2540 เนื่องจากปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและบริบทของจังหวัดลาปาง
ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยควรมีอัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
ลาดับ
1

รายการ

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ
ในตลาด
1.1 พืน้ ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตร.ม. ฉบับละ

300

200

1.2 พืน้ ที่ประกอบการตัง้ แต่ 10 ตร.ม. ถึง 25 ตร.ม. ฉบับละ

600

400

1.3 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตร.ม. ถึง 50 ตร.ม. ฉบับละ

900

600

อัตราเดิม
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลเมือง
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1.4 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตร.ม. ถึง 100 ตร.ม. ฉบับละ

1,000

700

1.5 พืน้ ที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตร.ม. ถึง 200 ตร.ม. ฉบับละ

1,200

800

ลาปางฯ พ.ศ.
2540

ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ควรมีการแบ่งขนาด
พื้นที่ประกอบการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นธรรมสาหรับผู้ประกอบการที่มีขนาดพื้นที่เล็ก
และใหญ่ที่แตกต่างกั น และเพื่อไม่ใ ห้เ ป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป ระกอบการ โดยควรมีอัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
ลาดับ

รายการ

2

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

ร่างเดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ

2.1 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตร.ม. ถึง 300 ตร.ม. ฉบับละ
2.2 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตร.ม. ถึง 400 ตร.ม. ฉบับละ

3,000

2.3 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 400 ตร.ม. ถึง 500 ตร.ม. ฉบับละ
2.4 พืน้ ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตร.ม. ถึง 600 ตร.ม. ฉบับละ
2.5 พื้นที่ประกอบการตัง้ แต่ 600 ตร.ม. ขึ้นไป ฉบับละ

4,500

2,000

-

2,200

-

2,400

-

2,600

-

3,000

-

4. ผลจากการลงพื้นที่สารวจ
คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สารวจสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขต
เทศบาลนครลาปางโดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 4 แห่ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย
1. ร้านเฮียเต๋
2. ร้านก้องกี
3. ร้านกาแฟ สวนอากง
4. ร้านราชาวดี
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผูป้ ระกอบการดังกล่าวข้างต้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... และ
รับทราบถึงการปรับปรุงเทศบัญญัติให้เป็นปัจจุบัน โดยทางผู้ประกอบการเห็นด้วยและพึงพอใจกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีค่ งเดิมสาหรับการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น
การขายของในตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญ าตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
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สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดซึ่งเป็นอัตราใหม่แบบ
ขั้นบันไดตามขนาดพืน้ ที่ที่คณะกรรมการฯ ได้มคี วามเห็นไว้
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ

อมลยา เจนตวนิชย์ ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)

ลงชื่อ วันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการ
(นายวันชนะ สุวรรณเนตร)

ลงชื่อ

สรัญญา เจนวานิชกุล กรรมการ
(นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล)

ลงชือ่ สุพจน์ มูลบ้านดง กรรมการ
(นายสุพจน์ มูลบ้านดง)

ลงชื่อ

รัญจวน คาพิชัย กรรมการและเลขาฯ
(นางรัญจวน คาพิชัย)

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) คณะกรรมการก็ได้อ่านรายงานผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่า ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. ....
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... และกรรมการได้รายงานผลให้สภาทราบแล้ว
เมื่อสักครู่นี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอให้ปรับแก้ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญ ญัติ
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เทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. นั้น จะทาได้หรือไม่
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งมี
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น
ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ
แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคาแปรญั ตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ” กรณีดังกล่าวเป็นการขอแก้ไขบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. …. ถือเป็นการแก้ไขข้อความในญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างเทศบัญญัติ
เมื่อญัตติดังกล่าวได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ทางฝ่ายบริหารจะขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. หรือไม่ เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี
นครลาปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงขอรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ขอแก้ไข
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ตามข้อ 55 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ ด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540
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เหตุผล
โดยที่มาตรา 40 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศ
บั ญ ญั ติ ก าหนดประเภท หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ที่ตั้ ง ใช้ การดู แ ลรั ก ษา การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ร าคาญ
สุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จาหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หรือที่ใช้สะสมอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายอาหาร ผูป้ รุงอาหาร ผูใ้ ห้บริการ สุขลักษณะของ
อาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ
อุปกรณ์ น้าใช้ ของใช้อื่น ๆ ของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตลอดจนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ประกอบ
กับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ได้
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น
เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
แก้ไขเป็น
หลักการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 40 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติ
กาหนดประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตงั้ ใช้ การดูแลรักษา การป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญ สุขลักษณะของ
บริเวณที่ใช้จาหน่ายอาหารที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสม
อาหาร สุ ขลั ก ษณะส่ว นบุค คลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ป รุงอาหาร ผู้ใ ห้บ ริก าร สุขลัก ษณะของอาหาร
กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้
ของใช้อื่น ๆ ของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการขอรับใบอนุญ าตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตลอดจนการเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
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ดังนัน้ เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางต่อไป
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง สถานที่ จาหน่ า ยอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งตามข้อ 55 วรรคหนึ่ ง ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนด
ว่า ต้องได้รับ ความยินยอมจากสภาฯ ดังนั้น ผมจะขอมติที่ป ระชุมสภาฯ ว่า จะยินยอมให้แก้ไ ขบั น ทึ ก
หลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. …. หรือไม่นะครับ ก่อนทีผ่ มจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ผมจะขอมตินะครับ สมาชิก สภาฯ ท่านใดยินยอมให้ แก้ไ ขบันทึกหลัก การและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….
โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ยินยอมให้แก้ไข 20 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ จ านวน 20 เสี ย ง ให้ แ ก้ ไ ขบั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยครับ เชิญครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
ขออนุญ าตชี้แจงระเบีย บข้อกฎหมายเกี่ย วกั บ ญั ต ติร่ างเทศบัญ ญั ติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ. .... เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแล้ว
ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่ อ บทกฎหมาย ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ ข องเทศบาลที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ 2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญ ญัติหรือให้อานาจตราเทศบัญ ญั ติ ”
วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 บัญญัติว่า
“เพื่อประโยชน์ใ นการควบคุ ม หรื อก ากั บ ดู แลสถานที่ จ าหน่ ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหารที่ ไ ด้ รั บ
อนุญ าต หรือได้รับ หนังสือรับ รองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี”้ (1) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือ ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจาหน่าย (2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดตัง้ ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จาหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหาร
ที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร (3) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิด
เหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ (4) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร (5) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ (6) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร (7) กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่นๆ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 45 ก าหนดว่ า “ญั ต ติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ ที่ ป ระชุ ม สภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิ ห้พิจารณา 3
วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 กาหนดว่ า “ในการพิจ ารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว...” ดังนั้นญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอให้สภาพิจารณาในครั้งนี้ ก็จะเป็นร่างเทศบัญญัติที่
กฎหมายให้อานาจของเทศบาลในการตราเทศบัญญัติบังคับใช้ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป
และก่อนที่ทางสภาจะได้มีมติในการรับหลักการในวาระที่ 1 จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้
มี ก ารอภิ ป รายกั น พอสมควร หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะลงมติ เป็ น การพิ จ ารณาว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตินนั้ ได้พิจารณาต่อไปหรือไม่ 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 ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... นะครับ ก่อนที่
ผมจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในข้อ 4.2 ญั ตติ เรื่อง ขอเสนอญั ตติ ร่างเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบรับหลักการ 22 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ จานวน 22 เสียง เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาล
นครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. …., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง
1 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบ เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง กระผมขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครลาปาง ให้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว
ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบีย บกฎหมายที่เ กี่ย วข้อง ดังนี้ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า
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หนึ่งในสามของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัตใิ ห้พิจารณา สาม
วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ...” ข้อ 38 วรรคห้า กาหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อ าจ
เสนอด้ ว ยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้ นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4)
กาหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 ข้อ 39 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การ
เสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”และวรรคสอง กาหนดว่า
“การรับรองญัตติเช่นว่านีใ้ ห้กระทาโดยวิธียกมือขึน้ พ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “สมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ที่ซึ่งจั ดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภา
ท้องถิ่น” จากระเบียบกฎหมายที่ผมได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเมื่อสักครู่ ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติร่างเทศ
บัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยปกติแล้วต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด
เดียวก็ได้ โดยผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผูท้ ีอ่ ยู่ในที่ประชุม เป็นผูเ้ สนอ
และเมื่อที่ ป ระชุ ม สภา อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดีย วแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่
ประชุมสภา เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว ก็ให้ยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน
ขอนาเรียนชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอนาเรียน
ปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เสนอให้พิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. เป็นสาม
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วาระรวด ขอผูร้ ับรองครับ มีผรู้ ับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผูเ้ สนอร่วมครับ โดยต้องมีผเู้ สนอร่วม จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมนี้ ก็คือ 8 ท่าน ขอเชิญครับ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางรัญจวน
คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ งนะครั บ เชิ ญ ผู้ เ สนอร่ ว มคนต่ อ ไปครั บ เชิ ญ
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสาวสรั ญ ญา เจนวานิ ช กุ ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณาสามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รบั รองถูกต้องนะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
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นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธ าน สภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสาม
วาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ก็มีผู้เสนอร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิ ก
สภาที่อยู่ในที่ประชุม ครบทั้ง 8 คนนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายชื่อ ผู้เสนอให้มีการพิจารณา
สามวาระรวดครับ เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตสรุปผู้เสนอให้มีการ
พิจารณาสามวาระรวด จานวน 8 ท่าน คือ
1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
2. นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
3. นางรัญจวน
คาพิชัย
4. นางสาวสรัญญา
เจนวานิชกุล
5. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
6. นายสุพจน์
มูลบ้านดง
7. นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์

8. นางสาวพัชรี
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ลออเลิศลักขณา

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายชื่อผู้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดทั้ง 8 ท่าน
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จานวน 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ
ไม่ม,ี งดออกเสียง 7 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาดังต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง กาหนดว่า “ภายใน
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ” และข้อ 49 วรรคท้ายกาหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้ ”
จากระเบียบกฎหมายที่ผมได้นาเรี ยนต่อที่ประชุมสภาไปเมื่อสักครู่ สรุปความว่า “การเสนอคาแปรญัตติ
สมาชิกสภาฯ ผู้ใด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติด้วยวาจา โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิก
สภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน” โดยการแปรญั ต ติ นั้นเราจะพิจารณาเป็นรายข้อไป ตั้งแต่ข้อแรกไปจน
ข้อสุดท้ายของร่างเทศบัญญัติ ถ้ า หากว่ า ทางท่ า นสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม
ในตัวร่าง ก็ให้ยกมือขึน้ โดยเสนอญัตติด้วยวาจาได้ โดยจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 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 ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ และเข้าประชุมอีก
ครั้งในเวลา 11.25 น.
พักการประชุม 10 นาที
เริ่มประชุมต่อ

เวลา 11.25 น.

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ ีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 16 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอดาเนินการประชุม
ต่อนะครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป สมาชิก สภาฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ
ผมจะขอเริ่มพิจารณาในวาระที่สองในร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ดังกล่าว โดยจะพิจารณาเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ
ทั้งหมดมีอยู่ 54 ข้อ
(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. ....”
มี ส มาชิ ก ฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ า ยบริ ห ารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รอ งประธ านสภา เทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลนครลาปางแล้วเจ็ดวัน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธ านสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่ จาหน่ า ยอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2540
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญ ญั ติ ข้อบังคับ ระเบีย บ ประกาศ หรือคาสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ไ ด้ตราไว้ แ ล้ ว
ในเทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติน้แี ทน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมี ไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวติ ได้แก่
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(1) วัตถุทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผซู้ ือ้ สามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นนั้ หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีส ภาพเป็ น ของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 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
ซึ่งมีผลต่อคุ ณ ภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวัตถุ ที่มิได้เจือปน
ในอาหาร แต่ มี ภ าชนะบรรจุไว้เ ฉพาะแล้ ว ใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น
วัตถุกันชื้น 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 เศษสิ น ค้ า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
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“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
ให้ผู้ค้า ใช้เ ป็น ที่ชุม นุม เพื่อ จาหน่า ยสินค้า ประเภทดัง กล่า วเป็น ประจาหรือ เป็น ครั้งคราวหรือ ตามวันที่
กาหนด
“อาคาร” หมายความว่ า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานั ก งาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ศูนย์อาหาร” หมายความว่า ศูนย์กลางจาหน่ายอาหารซึ่งมีร้านขายอาหารนานาชนิด โดยมี ก าร
แบ่งพื้นที่แต่ละร้านเป็นสัดส่วนกัน และมีพ้ืนที่นั่งรับประทานอาหารรวม
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่ า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่ ก ระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จาหน่ายและเสิรฟ์ อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่ า บุคคลหรือ นิ ติ บุ ค คลที่ได้รับ อนุ ญ าตหรื อ หนังสือรับรอง
การแจ้ง จัด ตั้ง สถานที่จาหน่า ยอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ ที่ไ ด้รับ มอบหมายให้ควบคุม กากับ
ดูแล การดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครลาปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้ า พนั ก งานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนัก งาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธ านสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 6 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ใ ดจัด ตั้งสถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร และสถานที่สะสมในอาคารหรื อ พื ้ น ที ่ ใ ด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าว
มีพื้นที่ไม่เกินสองร้ อ ยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้งก่อน
การจัดตัง้
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มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รอ งประธ า น ส ภ า เทศบาลนครล าปาง (ปฏิบั ติ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 7 ความในข้อ 6 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การขายของในตลาด
(3) การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ ร อ ง ป ร ะ ธานสภาเทศบาลนครล าปาง ( ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางรักษาการตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รอ งประธ าน สภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 9 ผู้จัด ตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่น
ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่จาหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่นอกอาคารที่มิใ ช่ที่หรือทางสาธารณะหรือในอาคารที่มีพื้นที่
ไม่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร
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(1) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง สิ่ง
ปฏิ กู ล ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ที่ อื่ น ใดที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ว่ า เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพไม่ น้ อ ยกว่ า
100 เมตร เว้ น แต่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง สถานที่ให้ถูกต้องด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนั ก 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 ห้ เ 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 งจากบริเ 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 ตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ทาความสะอาดง่าย
(4) จัดให้มีการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(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 ปรุ งอาหาร ที่เ ก็บ ที่จาหน่ายและที่บ ริโ ภคอาหาร
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ที่ ล้ า งและที่ เ ก็ บ ภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่ จะมีการจัดการห้ อ งส้ ว มให้ ส ะอาดอยู่เสมอและมีฉากปิดกั้น
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูหอ้ งส้วมต้องปิดตลอดเวลา
(7) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถู กต้องด้วยสุขลักษณะ
(8) จั ด ให้ มี โ ต๊ ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ ง อย่ า งอื่ น ซึ่งมีส ภาพแข็ ง แรง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ
(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 ต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสี ยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งด้วย
(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 หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า
100 เมตร เว้น แต่ส ามารถปรับ ปรุง สถานที่ใ ห้ถูก ต้องด้วยสุขลัก ษณะ ตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) จัดให้มีการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดเกี ่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรื อไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รอ งประธ านสภา เทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มประชุมต่อ

เวลา 13.00 น.

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอดาเนินการประชุมต่อ
นะครับ ในลาดับต่อไป
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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 11 จั ด ให้ มี ม าตรการ อุปกรณ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ สาหรั บ ป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง
ในการทา ประกอบ ปรุงอาหาร
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 12 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่นามาประกอบ และปรุง อาหารต้อ งเป็น อาหารสดที่มีคุณ ภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมทิ ี่เ หมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพืน้
หรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 13 สถานที่ จาหน่ า ยอาหารต้องมีการจั ด การเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ป ิด สนิท เครื่อ งปรุง รส วัต ถุเ จือ ปนอาหาร และสิ่ง อื่น ที่นามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมือ่ ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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ข้อ 14 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารป ระเภท ป รุ ง ส าเร็ จ ต้อ งเก็บ ในภาชนะที่ส ะอาด ปลอดภัย และมี ก ารป้ อ งกั น
การปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตามชนิด
ของอาหาร
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้ อ 15 น้ าดื่ ม และเครื่ อ งดื่ ม ที่ ใ ช้ ใ นส ถ า น ที ่ จ า ห น่ า ย อ า ห า ร ต้ อ งมี คุ ณ ภาพและม า ต ร ฐ า น
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามา
ให้บริการ
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีน ะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 16 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสู ง จากพื้ น อย่ า งน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบ
ภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้า
จากถังน้าแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ
(4) ต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 17 สถานที่จาหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สาหรับ บริโ ภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางสาหรับ
อาหารที่รับประทานร่วมกัน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 18 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดเก็บ สารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนาอาหารมาบริโภค แยกบริเ วณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับ
อาหาร ต้อ งติด ฉลากและป้า ยให้ชัด เจนพร้อ มทั้ง มีคาเตือ นและค าแนะนาเมื่อ เกิด อุบ ัติภัย จากสาร
ดัง กล่า ว สารท าความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรือ วัต ถุที่อ าจเป็น อัน ตรายต่อ อาหารและการน าอาหาร
มาบริโภคโดยเด็ดขาด
ห้า มนาภาชนะบรรจุส ารเคมี สารท าความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรื อ วั ต ถุ ที ่ อ าจ เป็น อัน ตราย
ต่อ อาหารและการนาอาหารมาบริโ ภคมาใช้บ รรจุอ าหาร และห้า มนาภาชนะบรรจุอ าหารมาใช้บ รรจุ
สารเคมี สารทาความสะอาด วัต ถุมีพิษ หรื อ วั ต ถุ ที่ อ าจเป็ น อั น ตราย ต่อ อาหารและการนาอาหาร
มาบริโภคโดยเด็ดขาด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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
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(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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ค รับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาล นครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 21 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
(2) ต้อ งมีก ารแยกเศษอาหารและไขมัน ไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า และ
น้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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หมวด 3
สุขลักษณะ
****************
ส่วนที่ 1
สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
ข้อ 22 ผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ าตหรือผู้ไ ด้รับ หนังสือรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่ส ะสมอาหาร ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาสถานที่ จาหน่ า ย อาหารและสถานที่ส ะสมอาหาร ให้ถูก ต้อง
ด้วยสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(1) รัก ษาสถานที ่ ใ ห้ ส ะอาดอยู ่ เ สมอ รวมทั้ง จัด ให้มีก ารป้อ งกัน และการก าจั ด สั ต ว์ แ ละ
แมลงพาหะนาโรค
(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพราะพั นธุ์สัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(3) รักษาบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(4) รักษาห้องส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(5) รักษาและจัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(6) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดเกี ่ย วด้ว ยสุข ลัก ษณะตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาล
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในหมวดที่ 3 สุขลักษณะ ข้อ 22
ขอแก้ไข ข้อความ “(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่ เพราะพันธุ์สัตว์และ
แมลงพาหะนาโรคได้ และต้องมีการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” แก้ไขเป็น
ข้อความ “(2) รั ก ษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ”
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านอื่นจะเสนอคาแปรเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามคาแปร
ที่ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล เสนอนะครับ

42
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคาแปรให้แก้ไขข้อความในหมวดที่ 3 สุขลักษณะ ข้อ 22 (2)
จาก “รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพราะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้
และต้องมีก ารจั ด เก็ บ มู ล ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” เป็น “รักษาความสะอาดที่รองรับ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้และต้ องมีการจัดเก็บมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” นอกนั้นคงตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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
(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 ยกเว้น ศูนย์อาหาร
ที่อยู่ภายนอกอาคารและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
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(9) ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเ วณโต๊ะรับประทาน
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
(10) ห้า มใช้เ มทานอลหรือ เมทิ ล แ อล ก อฮ อล์ เ ป็ น เชื้อ เพลิง ในการท า ประกอบ ปรุง หรือ
อุ่น อาหารในสถานที่จาหน่า ยอาหาร เว้น แต่เ ป็น การใช้แ อลกอฮอล์แ ข็ง สาหรับ ใช้เ ป็น เชื้อ เพลิง ทั้ง นี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(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 ใส่ผ้ากั นเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(15) ผู้ป รุง อาหาร และผู้สัม ผัส อาหารต้อ งล้า งมือ ด้ว ยน้าและสบู่ทุก ครั้ง ก่อ นปฏิบัติง าน และ
ภายหลังการใช้ห้องน้า ห้องส้วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
(16) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เช่น
ที่คีบ ที่ตัก หรือถุงมือ เป็นต้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง
(17) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารถ้ามีแผลที่มือ ต้องปิดพลาสเตอร์กันน้าให้เรียบร้อย และ
ต้องใช้ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
(18) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
(19) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ทาสีเล็บ
(20) ห้า มใช้ทัพ พี หรือ ช้อ น ชิม อาหารโดยตรงในการชิมอาหาร และต้อ งเปลี่ย นใหม่ทุก ครั้งที่
ปรุงอาหาร การชิมอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
(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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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 รองการอบรมหลัก สูต รสุข าภิบ าลอาหาร หรือ
หลักสูตรที่เทศบาลกาหนด
(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(6) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง)
(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ (ถ้ามี)
(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร)
(9) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 25 การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีน ะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 26 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอนุญ าตหรือการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ในการรับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม
คาขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็ น ว่าคาขอไม่ ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้ แจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบทันที
ถ้าเป็นกรณีที่ส ามารถแก้ไ ขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ใ นขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไ ข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลัก ฐานที่จ ะต้องยื่น เพิ่ม เติม พร้ อ มทั้ ง กาหนดระยะเวลา ที่ผู้ยื่น คาขอจะต้อ งดาเนิน การแก้ไ ขหรือ
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอและผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกการตรวจสอบคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
เจ้า หน้า ที ่ผู ้ม ีห น้า ที ่ใ นการรับ ค าขอแจ้ง ให้ท ราบหรือ ตามที ่ป รากฏในบัน ทึก ที ่จ ัด ท าตามข้อ 26 ให้
เจ้า หน้า ที่ผู้มีห น้า ที่ใ นการรับ ค าขอคืน คาขอให้แ ก่ผู้ยื่น คาขอพร้อ มทั้ง แจ้ง เหตุแ ห่ง กา รคืน คาขอเป็น
หนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ผู้ยื่น ค าขออาจอุท ธรณ์ค าสั่ง คืน คาขอตามวรรคหนึ่ง ต่อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ภายในสิบ ห้า วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรืออาจยื่นคาขอใหม่ก็ได้
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มี นะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 28 เมื่อได้ตรวจสอบคาขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกาหนดเวลาที่จะเข้าไปตรวจสุขลักษณะ ให้
ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนตรวจไม่ต่ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคาขออานวยความสะดวกแก่เ จ้าหน้าที่
ตามควรแก่กรณี
ในการตรวจสุข ลัก ษณะให้เ ป็น ไปตามแบบที ่เ ทศบาลก าหนด กรณีถ ูก ต้ อ 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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
อย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อา้ งอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่ได้
รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิน้ กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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ข้อ 30 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดั งกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิท ธิ์และ
ยกเลิกคาขอ
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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 บอนุ ญ าตสิ้น อายุเ ป็น วัน
กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อ ยละยี่สิบ ของจานวนค่า ธรรมเนีย มที่ค้า งชาระ เว้น แต่ผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ าตจะได้บ อกเลิก การดาเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนั ก งานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนิ น กิ จ การไว้จนกว่า
จะได้ชาระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใ บอนุญ าตสูญ หาย ให้ผู้ยื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตนาบัน ทึก การแจ้ง ความต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญ าต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้ อ 34 ในกรณี ที่ ป ร า ก ฏ ว่ า ผู ้ ร ั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 35 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
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(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
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 36 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานัก
ทาการงานของผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง
หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ผู้ถูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอคาแปร ในข้อ 36 บรรทัด
ที่ 3 ขอตัดข้อความ คาว่า “ตอบรับ” ออกครับ เพราะเป็นข้อความที่ซ้ากัน ขอบคุณครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เนื่ อ งจากว่ามีการแปรญัตติแก้ไขข้ อ ความ
จึ ง ต้ อ งมี ก ารลงมติรับรองการแปรญัตติในครั้งนี้ ตามที่นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล ขอเสนอคาแปร สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคาขอแปร จานวน 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออก
เสียง 8 คน
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มี
นะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 37 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ
ในใบอนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น ค าขอเปลี่ ย นแปลง ขยาย ลดการประกอบกิ จ การ สถานที่
เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลก าหนด และเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนินการได้
เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการ
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 39 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์แทนการมายื่นด้วย
ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครลาปางประกาศกาหนด
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มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 5
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอรับหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ง ณ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม สานักงานเทศบาลนครลาปาง
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) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผขู้ ออนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล)
(6) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง)
(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ (ถ้ามี)
(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร)
(9) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้ อ ยเอกศั ก ดิ์ ชั ย หงษ์ ใ จสี สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี กรรมการแปรญัตติ ในข้อ 40 นี้นะครับ ใน (1)
ซึ่งบอกไว้ว่า บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้ อันนี้ใช้สาเนาบัตรใช่ไหมครับ เพราะว่าจะไปตรงกับ (5) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
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เป็นนิติบุค คลพร้ อมส าเนาบัต ร ใช้บัตรตัวจริ งยื่ นเป็ น หลัก ฐาน หรือจะต้อ งใช้ส าเนาบั ต รครับ กั บ (2)
ทะเบียนบ้าน ใช้คาว่าสาเนา
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) หมายความว่า จะขอแปรญัตติให้ใช้คาว่าสาเนา คือเพิ่มคาว่าสาเนาใช่ไหมครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ต้องใช้คาว่าสาเนาไหมครับ หรือว่า
ยื่นตรงนีก้ ็จบ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปางขออนุญาตนาเรียนชี้แจงในประเด็นนี้ในฐานะเลขานุการคณะทางานยกร่างเทศบัญญัติฉบับนี้
เนื่องจากมีมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
2
ตุลาคม 2561 กาหนดว่า ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่า ห้าม
ไม่ให้หน่วยงานราชการกาหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสาเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน
ดังนั้น ในการมายื่นเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองการแจ้งจึงกาหนดให้นาบัตรตัวจริงมาแสดงและ
เจ้าหน้าที่ก็จะทาการคัดถ่ายสาเนาเอกสารดังกล่าวไว้ประกอบเรื่อง เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชน
ตามมาตรการดังกล่าวครับ สรุปคือต้องนาบัตรฉบับจริงมาแสดงครับ ขอบคุณครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง แล้วใน (5) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและ (6) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจก็คือ เอาสาเนามาไม่เอาตัวจริงใช่ไหมครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ใช่ครับตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเข้าใจตามนี้นะครับ สรุปก็คือในข้อ 40 นี้ ไม่มี
การแปร ใช้ข้อความตามร่างเดิมทั้งหมดนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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ข้อ 41 การแจ้งและการออกหนังสือรับ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 43 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 44 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง นาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(2) ในกรณีหนังสือรับ รองการแจ้งถู ก ท าลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ ยื่นขอรับ 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
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 45 เมื่อผู้แ จ้ ง ประสงค์ จ ะเลิ ก กิจการ หรือโอนการดาเนินกิจการให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เทศบาลกาหนด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 46 ในกรณีที่ผู้ดาเนิ น กิ จ การใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบั ญ ญั ติ นี้ โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่า จะได้
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ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนิน
กิจการนัน้ ไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติทีป่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 47 การยื่นคาขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครลาปางประกาศกาหนด
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 6
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 48 ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอั ต ราที่ กาหนดไว้ท้ า ย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาต
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า หลักการของ
การตราเทศบัญญัติฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่ส ะสมอาหาร ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกั บ สุข ลัก ษณะไม่ว่ า จะเป็นการจัดตั้ ง ที่ใ ช้ท า
ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและป้องการโรคติดต่อเป็น
สาคัญ ไม่ได้เป็นการมุ่งหมายหารายได้ ประกอบกับปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในประดับ
ประเทศและบริบทของจั ง หวั ด ลาปาง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนีย มขึ้น 50% ยังมีความไม่เ หมาะสมและสอดคล้อ ง
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สภาวการณ์ปัจจุบั น รวมทั้งยังอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร จึงขอแก้ไขบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขออนุ ญ าตครั บ ผู้ อภิปราย ที่ท่านกาลั ง อภิ ป รายนีจ้ ะอยู่ในลาดับถัดไปครับ สรุ ป ก็ คื อ
ในข้อ 48 นี้ไม่มีการแปร ใช้ข้อความตามร่างเดิมทั้งหมดนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 49 ผู้แจ้งมีหน้าที่แจ้งต้องเสียค่ า ธรรมเนี ย มการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบั ญ ญั ติ นี้
ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน้
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชาระ เว้นแต่ผแู้ จ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 50 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครลาปาง
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
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ข้อ 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร หรือได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารนัน้ ต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศ
บัญญัตินี้ ให้การจัดตั้งสถานที่จาหน่ า ยอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารนั้นดาเนินกิจการต่อไปได้เสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินแี้ ล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น
อายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารต่อไป
ให้ยื่นคาขอ ต่อใบอนุญาตข้อ 31 หรือหากประสงค์จะดาเนินกิจการตามหนังสือรับรองการแจ้งต่อไปให้
ชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ 49 ของเทศบัญญัติน้ี
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 53 บรรดาค าขออนุญ าตใด ๆ ที่ไ ด้ยื่นไว้ก่อนที่เ ทศบัญ ญั ติ นี้ใ ช้บั งคับ และยั ง อยู่ใ นระหว่ า ง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป
ข้อ 54 คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี
มีส มาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไ หมครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) รายละเอียดทั้ง 54 ข้อ ก็ ไ ด้ ผ่ า นไปแล้ ว นะครั บ ต่อไปเป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .....
ลาดับ

รายการ

1

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

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

300

2
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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

600
900
1,000
1,200

3,000
4,500

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง รายละเอี ย ดที่ ผ มอ่ า นไปเมื่อสักครู่นี้ ผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วนะครับ ผมขอแก้ไปเป็นข้อ ๆ
นะครับ แล้วอันนีจ้ ะขอมติไปเป็นข้อ ๆ เลยไหมครับ หรือว่าจะให้ขอแปรทั้งหมดก่อนครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครลาปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ให้ขอแปรทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วจะขอมติทีเดียว

60
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับ ขอแก้ไขบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .....
รายการ
1. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขาย
ของในตลาด
1.1 พืน้ ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ

ร่างเดิม แก้ไขเป็น

300

หมายเหตุ

200

1.2 พื้นที่ประกอบการตัง้ แต่ 10 ตารางเมตร ถึง 25 ตารางเมตร ฉบับละ

600

400

1.3 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ถึง 50 ตารางเมตร ฉบับละ

900

600

1.4 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร ฉบับละ

1,000

700

1.5 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร ฉบับละ

1,200

800

อัตราเดิม
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลเมือง
ลาปางฯ พ.ศ.
2540

2. ขอแก้ไขข้อความจาก “อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด” เป็น “อัตราค่าธรรมเนียมในการ
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่
เป็นการขายของในตลาด” และปรับขนาดพื้นที่ เป็นดังนี้
2.1 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร ถึง 300 ตารางเมตร ฉบับละ

2,000

2.2 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร ถึง 400 ตารางเมตร ฉบับละ

2,200
3,000

2.3 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 400 ตารางเมตร ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ
2.4 พืน้ ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตารางเมตร ถึง 600 ตารางเมตร ฉบับละ

4,500

2,400
2,600

ให้เกิดความ
เป็นธรรม
ตามขนาด
พืน้ ที่ซึ่ง
สอดคล้องกับ
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2.5 พื้นที่ประกอบการตัง้ แต่ 600 ตารางเมตร ขึน้ ไป ฉบับละ

3,000

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ที่ นายสมหมาย พงษไพบูลย์ ขอแปรญัตติในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย เทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรองถูกต้องนะครั บ จะมีสมาชิกฯ ท่ า นใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหาร
มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ไม่ มี น ะครั บ ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิ ก ฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 14 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคาขอแปร 14 เสียง ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย เทศ
บัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..., ไม่เห็นชอบ ไม่
มี, งดออกเสียง 9 คน
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ตอนนี้ ก็ผ่านวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สามผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ
นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 18 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 5 คน
4.3 รายงานผลการศึก ษาร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเ ทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาฯ) ข้อ 4.3 รายงานผลการศึก ษาร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ทาหน้ า ที่ ก รรมการสามัญศึกษาร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ขอรายงานผล ดังนี้
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
******************************
ตามที่ สภาเทศบาลนครลาปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ประจาปี 2565 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย
1. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
2. นายบุญทรง
ชุ่มแสง
3. นายสามารถ
พุทธา
4. นายเสริมเกียรติ
ชูวัฒนกูล
5. นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
ทั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จานวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ศึ ก ษาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอรายงานผล
การศึกษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ในระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... โดยระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 ได้
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและดาเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ โดยละเอียด ทั้งนี้
ในวั นที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้เ ชิญ เจ้าหน้าที่ที่เ กี่ย วข้องมาร่วมประชุมและให้ข้อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1. นายวิชญ์ศคิ ภัทร์ วงศ์มณี
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นายวรดล
หวานแหลม นิตกิ รชานาญการพิเศษ
3. นางสาวปานิดา
สิงห์บุญ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
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จากการศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการศึกษาและสรุป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญของร่างเทศบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 มาตรา 54 และ
มาตรา 63 ได้ให้อานาจองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่ เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตหรือ
กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบสถานประกอบการนั้น รวมไปถึงผู้ประกอบการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ (ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงฯ ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข ภาพมีจานวนทั้งสิน้ 13
กลุ่ม 142 ประเภท)
เทศบาลนครล าปางได้มี ก ารตราเทศบัญ ญั ติ เ มือ งลาปาง เรื่ อ ง การควบคุ ม กิจ การที่เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายโดยได้กาหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขต
เทศบาลฯจานวน 13 กลุ่ม 130 ประเภท ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว (25 ปี)
รวมทั้งมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการเกิดขึ้นของกิจการใหม่ๆ
อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกาหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งขัดแย้งกับ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ทาให้เกิด
ปัญหาในการควบคุมดูแล และตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น มาใหม่ ดังนั้น เทศบาล
นครลาปางจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติฯ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
เมื่อพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่
เป็นอั น ตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ประกอบกับคณะกรรมการฯ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย
ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ซึ่งต้องทาความเห็น เสนอ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปางพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเมื่อสภาเทศบาลนครลาปาง
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ได้รับคาแนะนาว่า ในส่วนของ “หลักการ” ควรมีการอ้างอิงถึงกฎหมายที่ให้อานาจแก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว โดยในส่วนของ “เหตุ ผ ล” ควรกล่ า วถึ ง
ความต้องการหรือความจาเป็นในการร่างเทศบัญญัติฯ คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ควรปรับแก้
บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุผลประกอบร่ า งเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิ จ การที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ตามคาแนะนาดังกล่าว
2. เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติฯ
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ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครล าปาง เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. ....
ประกอบด้วย 7 หมวด 46 ข้อ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม
หมวดที่ 2 สถานที่ตงั้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
หมวดที่ 3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวดที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
หมวดที่ 6 บทกาหนดโทษ
หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล
ต่อไปผมจะขอให้เลขานุการและกรรมการศึกษาร่างฯ ได้รายงานผลต่อนะครับ
นางสาวพั ช รี ลออเลิ ศ ลั ก ขณา สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ที่เ คารพ และสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่าน ดิฉั น นางสาวพัชรี ลออเลิศลัก ขณา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอรายงานผลการศึกษาฯ ต่อนะคะ
โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 7 หมวดเปรียบเทียบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 สรุปได้ดังนี้

ที่
เทศบัญญัติ ฯ ปี 2540
ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่
1 กาหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลฯ กาหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลฯ จานวน 13
จานวน 13 กลุ่ม 130 ประเภท
กลุ่ม 142 ประเภท
มีกิจการที่เพิ่มเติมจากเดิม 12 ประเภท ได้แก่
1. การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุนัขและแมว
2. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด
อันมีลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือ
เพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
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ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่
3. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
4. การจาหน่ายน้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
5. การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
6. การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย
7. การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
8. การประกอบกิจการสัก ผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของร่างกาย
9. การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการ
10. การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ของผู้รับบริการ
11. การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน
รับเลีย้ งหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
12. การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสนิ ค้า
หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสนิ ค้า
2 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ควบคุมสุขลักษณะ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ค วบคุ ม สุ ข ลั ก ษณะและการ
และการสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
สุขาภิบ าลในสถานประกอบการ ตามหมวด 2 สถานที่ตั้ง
ตามหมวด 4 การสุขาภิบาล แต่ยังไม่
ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาล และตามหมวด 3
ครอบคลุมในประเด็นสาคัญอันได้แก่
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุราคาญ
สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ลักษณะ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ
อาคาร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
และการป้องกันเหตุราคาญ
3 ไม่มกี ารกาหนดให้กลุ่มกิจการที่เป็น
มีการกาหนดให้กลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพจานวน
อันตรายต่อสุขภาพจานวน 29 ประเภท
29 ประเภท ต้องดาเนินการประเมินตนเองและรับฟังความ
ต้องดาเนินการประเมินตนเองและรับฟัง
คิดเห็นของประชาชน ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดประเภทหรือ
ขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
พ.ศ. 2561
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4 ไม่มกี ารกาหนดให้สถานประกอบการ
ยื่นคาขอประกอบการผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตัวเอง

ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
มีการกาหนดให้สถานประกอบการยื่นคาขอประกอบการ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตัวเอง
ตามพระราชกฤษฎีกาการกาหนดให้ผรู้ ับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการอานวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ในส่วนของเนื้ อ หา ตั้ ง แต่ ห มวดที่ 1 ถึ ง หมวดที่ 7 รวมถึงเอกสารแนบท้าย เรื่องหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข คณะกรรมการฯ มี ค วามเห็ น ว่ า สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63
อนึ่ง ในข้อ 16 ข้อย่อย 4 “หลัก เกณฑ์เ กี่ย วกั บ การควบคุ มคุ ณ ภาพมาตรฐานน้ าบริ โ ภค”
ในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมกิจการจาหน่ายน้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ พบว่า ใน (1) กาหนดให้
“มีการเก็บตัวอย่างน้าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” เมื่อมีการศึกษาข้อมูลจากเทศบาลเมืองเขลางค์
นคร พบว่า กระบวนการนี้มคี ่าใช้จ่ายที่สูงมาก และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงการขอ
อนุญาต อันจะทาให้เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้ง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลาปางใช้แหล่งน้าจากการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง มี ก ารตรวจสอบคุณ ภาพอย่า งสม่ าเสมอ และได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น น้ าที่ ไ ด้
มาตรฐานอยู่แล้ว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อย่อย 3 ที่กาหนดว่า “แหล่งน้าที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพดี
เช่น น้าประปาภูมิภาคน้าจากบ่อบาดาล” ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ตัด ข้อ (1) ออก โดยยังคง
(2) ไว้ คือ “มี ก ารเก็ บ ตัวอย่างน้าเพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวั ด อย่ า งง่ า ย
ในภาคสนาม” แต่ ป รั บ เป็ น “อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” เนื่องจากได้รับข้อมูลจากกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมว่า ยังมีขอ้ จากัดเรื่องเครื่องมือและจานวนเจ้าหน้าที่

3. อัตราค่าธรรมเนียม
หลักการของการตราเทศบัญญั ติฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดย
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้า มลพิษทางเสียง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางแสง และมลพิษความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้
กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ก่อมลพิษ ก่อให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสาคัญ ไม่ได้เป็นการมุ่งหมายหารายได้ ประกอบกับ
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ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและบริบทของจังหวัดลาปาง ทั้งสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่ า
ควรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ในร่างเดิมที่มีการปรับขึ้นเพิ่ม 50% เพื่อความเหมาะสมตามแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้
1. กิจการที่มีการกาหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 และไม่มกี ารเปลี่ ย นแปลงแบ่ ง แยกตามขนาดกิจการ คณะกรรมการฯ
มีความเห็นว่า ควรยังคงอัตราค่าธรรมเนียมเดิมเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2. กิจการที่ ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ เ ทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 ที่เป็นลักษณะอัตราเดียวเหมารวม แม้ว่าจะมีการใช้หรือไม่ใช้เครื่องจักร
หรือขนาดของเครื่องจักรมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ทาให้ผู้ประกอบการในกิจการขนาดเล็กที่ก่อมลพิษน้อย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ทาให้ไม่เหมาะสมและเกิดความไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการฯ เห็นว่า กิจการบางประเภท ควรมีการแบ่งแยกอัตราตามขนาดของกิจการตามขนาดกาลัง
เครื่องจักรที่ใช้โดยกิจการขนาดใหญ่ชาระอัตราคงเดิมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สาหรับกิจการขนาด
เล็กชาระในอั ต ราลดลง จากเดิมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME ในการ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทาให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลาปาง
3. กิจการที่กาหนดขึ้ น มาใหม่ในเทศบั ญ ญั ติ ฉบับนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรพิจารณา
ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาเทียบเคียงกับเทศบัญญัติควบคุมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ ได้ แ ก่ เทศบาลนครเชียงราย กรุ ง เทพมหานครแล้ ว ควรปรับลดลงเพื่อเป็นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความร่วมมือของผู้ ป ระกอบการ ให้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลมาตรฐานสุขภาวะ ไม่เกิดการหลบเลี่ยง
อันจะมีผลกระทบต่อ สุขภาวะของประชาชน สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการฯ มีค วามเห็นว่า ควรปรับ ปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 – 3 ที่ก ล่าวไว้
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการศึกษาของ
คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป
ลงชื่อ
ลงชื่อ

วิบูลย์ ฐานิสรากูล ประธานคณะกรรมการ
(นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล)

บุญทรง ชุ่มแสง กรรมการ
(นายบุญทรง ชุ่มแสง)

ลงชื่อ สามารถ พุทธา กรรมการ
(นายสามารถ พุทธา)

ลงชื่อ เสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล กรรมการ
(นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล)
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ลงชื่อ พัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการและเลขาฯ
(นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา)

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ ผมขอพักการประชุม 15 นาที
- พักการประชุม 15 นาที เริ่มประชุมต่อ

เวลา 14.30 น.

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ ีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม 18 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเริ่มประชุมต่อนะครับ
4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ....
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... และกรรมการได้รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ทาง
คณะกรรมการฯ ได้มขี ้อเสนอให้ปรับแก้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. …. นั้น จะทาได้หรือไม่ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ล าปาง ขอนาเรีย นชี้แจงข้อระเบีย บเกี่ย วกั บ การแก้ไ ขบันทึก หลัก การและเหตุ ผลประกอบเทศบั ญญั ติ
เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิ จการที่เป็นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. …. มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องคื อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55
วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ
ซึ่งเป็นเหตุให้เ ปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญ ญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็น
ผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคาแปรญัตติในชัน้ คณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งได้รับความยินยอมจาก ที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ” การขอให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ถือเป็นการแก้ไขข้อความในญัตติร่างเทศบัญญัติ
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ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างเทศบัญญัติ เมื่อญัตติดังกล่าวได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ป ระชุมสภาฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณา ขอบคุณครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ทางฝ่ า ยบริ ห ารจะขอแก้ไขบั น ทึ ก หลั ก การและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. หรือไม่ เชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี นครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายกิ ต ติ จิ ว ะสั น ติ ก าร รองนายกเทศมนตรี น ครล าปาง ได้ รั บ มอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรีนครลาปางให้เป็นผู้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ยตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาฯ จึงขอรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ
ขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. …. ตามข้อ 55 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
เหตุผล
โดยที่มาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครลาปางมี อานาจออกข้ อ กาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็น
เทศบัญ ญั ติก าหนดประเภทของกิจการที่เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก าหนดหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
สาหรับให้ผดู้ าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่
ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อั น ตรายต่ อ สุขภาพ ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพพ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนด
บางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกาหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมีผลให้เทศบาลนครลาปางซึ่งเป็นราชการ
ส่ว นท้องถิ่ นต้องปรับ ปรุ งแก้ไ ขข้อก าหนดให้สอดคล้องกับ รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ดังนัน้ เทศบาลนครลาปาง จึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
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แก้ไขเป็น
หลักการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็น ไปตามมาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ ไ ขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติ
กาหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผดู้ าเนิน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผล
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
อันมีผลให้เทศบาลนครลาปาง ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดให้สอดคล้องกับ
รายชื่อกิจการที่เป็นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวดังนั้น เทศบาล
นครลาปาง จึงมีค วามจาเป็ น ต้ อ งตราเทศบั ญ ญั ติ เทศบาล นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสาหรับใช้บังคับในเขต
เทศบาลนครลาปางต่อไป
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ ฝ่ า ยบริหารขอแก้ไขบั น ทึ ก หลั ก การและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอั น ตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ซึ่งตามข้ อ 55 วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดว่า ต้อง
ได้รับความยินยอมจากสภาฯ ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า จะยินยอมให้ แก้ไขบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. หรือไม่ นะ
ครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนีม้ ีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 22 คนครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดยินยอมให้ แก้ไขบันทึกหลัก การและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….ฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ยินยอมให้แก้ไข 17 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไขโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่ยินยอมให้แก้ไข ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) สรุปว่าสมาชิกสภาฯ ยินยอมให้แก้ไข จานวน 17 เสียง ไม่ยินยอมให้แก้ไข ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียง
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ จานวน 17 เสียง ยินยอมให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครลาปาง เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. ….,ไม่ ยิ น ยอม ไม่มี,
งดออกเสียง 5 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง กิ จ การที่ เ ป็ น อันตรายต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. .... เป็นญัตติร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ทั่วไป ซึ่งโดยหลักการ
แล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติวา่ “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อบทกฎหมาย ในกรณี ด ั ง ต่ อ ไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบั ญ ญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใ ห้ เ ทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อานาจตราเทศบัญญัติ”
วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้า มมิให้
กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31
บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้
กิ จ การใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มาตรา 32 บั ญ ญั ติ ว่ า “เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
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การประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ (1) กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุ ม ภายในท้ อ งถิ่ น นั้น (2) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการตาม
(1) ปฏิบัติเ กี่ ย วกั บ การดู แลสภาพหรือสุขลัก ษณะของสถานที่ที่ใ ช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้ อ งกั น
อันตรายต่อสุขภาพ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติรา่ งข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายสมบู รณ์ คุรุภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนค รล าป า ง (ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ท น
ประธานสภาฯ) ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายนะครับ
ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่ มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่
ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. .... ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 22 คน ครบองค์ประชุมครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ในข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบรับหลักการ 21 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เ ห็นชอบรับ หลัก การ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการฯ 21 เสียง ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี นอกนั้น
งดออกเสียงนะครับ
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มติท่ีประชุม ที่ ป ระชุ ม มีมติ จานวน 21 เสียง เห็ น ชอบรั บ หลั ก การร่างเทศบัญญัติเ ทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....,ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล นคร
ลาปาง ผมขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติที่กาลังพิจารณากัน อยู่นี้
ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการไปแล้ว ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนด
ว่า “ญัตติรา่ งข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภา
ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เ สนอก็ได้เมื่อที่ป ระชุ มสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ...” ข้อ 38 วรรค
ห้า กาหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนีอ้ าจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นาความในข้อ 39 มา
ใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) กาหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45”
ข้อ 39 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม”และวรรคสอง กาหนดว่า “การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้น พ้นศีรษะ”
และข้อ 63 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อ
ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นให้ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของ
ตน หรือ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ” จากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้ชี้แจงต่อที่
ประชุม คือ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ได้
ผ่านวาระรับหลักการแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งโดยหลักการจะต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่หากที่ป ระชุมฯ จะมีมติใ ห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยต้องมีสมาชิก
สภาฯ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมนี้เป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่าง
ข้อเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจาได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย
2 คน ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการ
พิจารณาครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอนาเรียนปรึกษาในที่ประชุม
ว่าจะดาเนินการอย่างไร ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ า นไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติรา่ งเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อ
สุขภาพ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียวครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัตินี้เป็นสาม
วาระรวด ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนีม้ จี านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 22 ท่าน
1 ใน 3 ก็คือ จานวน 8 ท่าน ผูเ้ สนอร่วมโปรดยกมือครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล
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นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศ ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวร่วมกับ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) มีผู้เสนอร่วมทั้ง 8 ท่านครบนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งอีกครั้ง ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตสรุป ผูท้ ี่เสนอร่วมให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว คือ
1. นายกรณฐพรครองภพ
2. นายวิบูลย์
3. นายสามารถ
4. นายบุญทรง
5. นายเสริมเกียรติ

สท้านไตรภพ
ฐานิสรากูล
พุทธา
ชุ่มแสง
ชูวัฒนกูล

6. นางสาวพัชรี
7. นางสาวสรัญญา
8. นายสุพจน์
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ลออเลิศลักขณา
เจนวานิชกุล
มูลบ้านดง

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) มีส มาชิ ก ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่ มี น ะครั บ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็ น ชอบให้ พิ จ ารณาเป็ น สามวาระรวดเดียว จานวน 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ จานวน 19 เสียง เห็ น ชอบให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... สามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นการพิ จ ารณาร่ า งเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิ จ การที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขออนุญาตนาเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะดาเนินการในวาระที่สอง ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 49
วรรคสอง กาหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่ อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ ปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” และข้อ 49 วรรคท้าย
กาหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้ ” ข้อ 51 กาหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
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เรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” ในกรณีน้ี ทางท่านสมาชิกสามารถที่จะเสนอให้พิจารณาเฉพาะข้อที่มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของสภาฯ หรือจะพิจารณาเป็นรายข้อ เช่น เทศบัญญัติที่พิจารณาผ่านไปเมื่อ
สักครู่ก็ได้ครับ ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เมื่อมติที่ประชุมสภาให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด ตอนนี้เป็นขั้นตอนวาระที่สองคือ
การ
พิจารณาคาแปรญัตติ ผมขอหารือท่านประธานว่า สรรพนามที่จะใช้แทนท่านประธานในวาระที่สองนี้ ต้อง
ใช้คาว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใช่หรือไม่ครับ ตามระเบียบข้อบั งคับการประชุมฯ ข้อ 45 วรรค
สอง ถ้าสมาชิกสภาฯ อภิปรายแปรญัตติก็เรียกว่า กรรมการแปรญัตติ ใช่หรือไม่ครับ เพื่อให้การประชุม
สภาเทศบาลนครลาปางอันทรงเกี ยรติแห่งนี้เป็นไปในทางเดียวกัน ฉะนั้นในวาระที่สองนี้ ประธานสภาฯ ก็
ต้องเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนสมาชิก สภาฯ ที่แปร ก็ต้องเป็น กรรมการแปรญัตติ ขอให้
ท่านประธานสภาฯ ใช้เรียกตามนี้เลยนะครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงวิธีดาเนินการ
ในวาระที่สองไปแล้ว ผมก็ขอนาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้การประชุมพิจารณาครั้งนี้กระชับ รวดเร็ว
และเรียบร้อย ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะใช้วิธีการพิจารณาในวาระที่สองเฉพาะที่มีการแก้ไข หรือที่
มีการแปรญัตติเท่านั้นนะครับ ส่วนที่ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าคงตามร่างเดิม เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติ
อยู่ในมือแล้ว ก็จะขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบครั้งนี้ ว่าสามารถกระทา
ได้นะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 51 กาหนดว่ า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ”
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ประชุมสภาว่าจะมีมติให้พิจารณาเป็นรายข้อ อย่างเช่นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร หรือว่าพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการเสนอคาแปรหรื อ
เฉพาะข้อที่มกี ารแก้ไข ส่วนข้อที่ไม่มีการแก้ไขก็คงตามร่างเดิม ครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบและลงมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเฉพาะ
ข้อความที่แก้ไขหรือแปรญัตติเท่านั้น โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เป็นอันว่า การพิจารณาในวาระที่สอง เราจะพิจารณาในส่วนที่ขอแก้ไขหรือแปรญัตติ
เท่านั้นนะครับ แล้วค่อยขอมติตามที่มีคาแปร เป็นรายบุคคลนะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีม ติ เ ห็ น ชอบ จานวน 20 เสียง ให้พิจารณาเฉพาะข้อความที่แก้ไขหรือ
แปรญัตติเท่านั้น, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่ตอ้ งการแปรญัตติ เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปร) กราบเรียนท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ
คือ ขอแก้ไขข้อความวรรคแรก จาก “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็น อันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540” เป็น “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2540”
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี นะ
ครับ ทางฝ่ า ยบริ ห ารมี อ ะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ มี น ะครั บ มีท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติอีกครับ เชิญ
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้ เ สนอคาแปร) กราบเรียน
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผม นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต
เสนอคาแปรญัตติ คือ ขอแก้ไขข้อ 16 ข้อย่อย 4 “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้าบริโภค”
โดยตัดข้อ (1) ออก และยังคงข้อความ (2) ไว้ คือ “มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย
โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน” แต่แก้ไขเป็น “อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง”
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สรุปคือ ขอแก้ไขข้อ 16 ข้อย่อย “4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้า” เป็น “4. หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้าบริโภค มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย
โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ ง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี
นะครับ ทางฝ่ า ยบริ ห ารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่ มี น ะครั บ มีท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติอีกครับ เชิญ
นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปร) กราบเรี ย นท่ า นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กระผม นายสามารถ พุทธา กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ
คือ ขอแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญ ญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า หลักการของการ
ตราเทศบัญญัติฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางเสียง
มลพิษทางความร้อน มลพิษทางแสง และมลพิษความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี
กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ก่อมลพิษ ก่อให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนเป็นสาคัญ ไม่ได้เป็นการมุง่ หมายหารายได้ ประกอบกับปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ
ใน
ปัจจุบันทั้งในประดับประเทศและบริบทของจังหวัดลาปาง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมขึ้น 50% ยังมีความไม่เหมาะสม
และสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งยังอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร จึงขอแก้ไข
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนี้

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

ที่

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น

3,000
4,500
6,000

2,000
3,000
4,000

1,500
3,000
4,500

1,000
2,000
3,000

1,500
3,000
4,500

1,000
2,000
3,000

750
3,000
7,500

500
2,000
5,000

1,500
3,000
4,500
1,500
1,500
7,500
1,500
7,500

ตัวละ 50 บาท

1,000
1,000
5,000
1,000
5,000
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2. กิจการทีเ่ กี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
1. ห่าน เป็ด ไก่
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
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
1. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์ ขนสัตว์
2. การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ดว้ ยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์
2. การสะสมสัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็น
อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร

ที่

ประเภทกิจการ

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

7,500
15,000

5,000
10,000

450
900
1,800
15,000

300
600
1,200
10,000

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

4,000
1,000
4,000
4,000

1,500
3,000

1,000
2,000

1,500
3,000

1,000
2,000
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3. กิจการทีเ่ กี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจีย้ ว ซีอ๊วิ
น้าจิม้ หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
1. น้าพริกแกง น้าพริกเผา
2. เต้าเจีย้ ว
3. ซีอิว๊
4. น้าจิ้มและซอสปรุงรสอื่น ๆ
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง
น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1. น้าปลา
2. น้าเคย
3. น้าบูดู
4. ไตปลา
5. หอยดอง
6. ปลาเจ่า ปลาร้า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
7. แหนม หม่า กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
8. กะปิ
9. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่มิ จากผัก ผลไม้หรือพืช
อย่างอื่น
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
1. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหาร จากสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ข. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า
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
ข. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

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

1,000
2,000
4,000
4,000

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

4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
3,000

1,000
2,000

4,500

3,000

1,500
3,000

1,000
2,000
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ที่

ประเภทกิจการ

(6)

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุน้ เส้น
เกี้ยมอี๋ เนือ้ สัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1. เส้นหมี่
2. ขนมจีน
3. เส้นก๋วยเตี๋ยว
4. เต้าหู้ เต้าฮวย
5. วุน้ เส้น
6. เกีย้ มอี๋
7. เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิตไอศกรีม
1. การผลิตเพื่อขายปลีกโดยผู้ซอื้ ไม่นาออกไปขายอีกต่อหนึ่ง
2. การผลิตเพื่อขายส่งหรือการนาออกขายนอกสถานที่
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมาก น้าตาลเมา
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

(8)
(10)

(11)

(14)

(15)

ที่

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น

4,500
750
4,500
750
4,500
750
1,500

3,000
500
3,000
500
3,000
500
1,000

1,500

1,000

3,000

2,000

750
3,000

500
2,000

7,500
10,000

3,000
5,000

4,500

4,000
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

ที่

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 หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
1. การผลิตน้าตาล น้าเชื่อม
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
2. การสะสม หรือแบ่งบรรจุน้าตาล น้าเชื่อม
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึน้ ไป
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า

ประเภทกิจการ

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

1,200
3,000
6,000
9,000

800
2,000
4,000
6,000

750
1,500
2,000
3,000

500
1,000
1,500
2,000

1,500
3,000

1,000
2,000

3,000
6,000

1,000
4,000

1,500
3,000

1,000
2,000

3,000
6,000

2,000
4,000

750
1,500

300
500

3,000
6,000

2,000
4,000
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การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นา้ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตัง้ แต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
1. การผลิต ผสม หรือการบรรจุยา ด้วยเครื่องจักร
2. การโม่ บด ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางรวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(3) การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต่าง ๆ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

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

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

15,000

10,000

1,500
3,000

1,000
2,000

7,500
15,000

5,000
10,000

7,500
15,000

5,000
10,000

7,500
15,000

5,000
10,000

7,500
15,000

5,000
10,000

7,500
15,000
15,000

5,000
10,000
10,000

(22)

ที่

ประเภทกิจการ
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
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
การผลิตยาสูบ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปยุ๋ หรือวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
1. การผลิตปุ๋ย
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
2. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุปยุ๋ หรือสะสมวัสดุที่นาไปผลิตปุ๋ย
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร
การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

7,500
15,000

3,000
5,000

2,000
3,000
4,500

1,500
2,000
3,000

7,500
15,000

5,000
10,000

1,500
3,000

1,000
2,000

7,500
15,000

5,000
10,000

3,000
6,000

2,000
4,000

5,000
10,000

3,000
5,000

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขอให้คุณสามารถฯ หยุดสักพักนะครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ
- พักการประชุม 10 นาที -

เริ่มประชุมต่อ

เวลา 16.00 น.
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ ีสมาชิกฯ อยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์ประชุม เมื่อสักครู่ก่อนพักการประชุม
เราได้ดาเนินการถึงข้อที่ 5 ต่อไปเราจะดาเนินการประชุมต่อนะครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้เสนอคาแปร) กราบเรียนท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผม นายสามารถ พุทธา กรรมการแปรญัตติ ขออนุ ญ าตเสนอ
คาแปรญัตติต่อในข้อที่ 6
ที่
ประเภทกิจการ
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร่
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2. โดยใช้เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
(2)

(3)

ที่

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
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

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น

1,500

1,000

3,000
4,500

2,000
3,000

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

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

2,000
3,000
4,000

1,500
2,000
3,000

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

2,000
3,000
2,000
1,500
1,500
2,000
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(4)

การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน 6 (1)
1. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
2. การขัด การล้างโลหะด้วยสารเคมีหรือวิธีอื่นใด
(6) การทาเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
1. การทาเหมืองแร่
2. การแยก การคัดแยก หรือการล้างแร่
3. การสะสมแร่
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่เกิน 50 ตารางเมตร
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
1. การต่อ การประกอบยานยนต์
2. การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสีสนิมยานยนต์
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์
(3) การซ่อม การปรับแต่ง เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ก. เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลของรถยนต์
ข. เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ของ
รถจักรยานยนต์

ที่

ประเภทกิจการ

ร่างเดิม
2,500

แก้ไขเป็น
1,500

3,000
4,000
3,000

2,000
3,000
2,000

9,000
9,000

6,000
6,000

3,000
6,000

2,000
4,000

15,000

10,000

9,000
4,500

5,000
3,000

7,000

5,000

3,500

2,500
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(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
ก. ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ข. รถจักรยานยนต์
การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
2. ขัดสี เคลือบสียานยนต์
การผลิต สะสม จาหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
1. จาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์
ค. รถจักรยาน
2. จาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ แก้ไขเป็น
ตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
ก. รถยนต์
ข. รถจักรยานยนต์
การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัทช์
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตรขึน้ ไป

ร่างเดิม

แก้ไขเป็น

7,000
3,500

5,000
3,000

4,500

3,000

2,000
4,000

1,000
2,000

1,500
750
300

1,000
500
200

4,500
3,000

3,000
2,000

2,000
4,000

1,500
3,000

5,000
10,000

2,000
4,000

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ นายสามารถ พุทธา ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ทั้งหมด 7 ข้อ ขอผูร้ ับรอง
ครับ มีผรู้ ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติอกี ครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปร) กราบเรียน
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต
เสนอคาแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ
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8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

การผลิตไม้ขดี ไฟ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิว้ หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
1. การเลื่อย การซอย การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้า รวมกันไม่เกิน 25 แรงม้า
ข. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้า รวมกันไม่เกินกว่า 25 แรงม้า
2. การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้วไม้ด้วยเครือ่ งจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย
1. การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
2. การพ่น การทาสารเคลือบเงาหรือสี หรือการแต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
การอบไม้
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ใดด้วยกระดาษ
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า
การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น
7,500
15,000

5,000
10,000

7,500
15,000

5,000
10,000

2,000
3,000

1,500
2,000

2,000
3,000
2,000

1,500
2,000
1,500

3,000
6,000

2,000
3,000

3,000
6,000

2,000
3,000

3,000
6,000

2,000
2,500

6,000

4,000
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การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
1. การเผาถ่าน
2. การสะสมถ่าน
ก. ไม่เกิน 200 กิโลกรัม
ข. เกินกว่า 200 กิโลกรัม
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. พืน้ ที่บริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 400 ตารางเมตรขึน้ ไป
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. พืน้ ที่บริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการเกิน 30 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
ขอแก้ไขพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. พืน้ ที่บริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 400 ตารางเมตรขึน้ ไป

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น

(8)

3,000

2,000

1,500
3,000

1,000
2,000

10,000

15,000

1,000
2,000
3,000
5,000
10,000

500
1,000
2,000
5,000
500
1,000
2,000
3,000
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(4)

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. พืน้ ที่บริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการเกิน 30 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ ไป
ขอแก้ไขพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. พืน้ ที่บริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร
2. พื้นที่บริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
3. พื้นที่บริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร
4. พื้นที่บริการเกิน 400 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 แต่ไม่เกิน 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 แต่ไม่เกิน 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

(5)

(6)

(7)
(8)

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น

500
1,000
2,000
5,000
500
1,000
2,000
3,000

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

1,000
2,000
4,000
6,000

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

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

3,000
4,500
6,000

2,000
3,000
4,000
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1)
การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

การประกอบกิจการสถานที่ออกกาลังกาย

การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตูเ้ กม
การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
การประกอบกิจการห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(19) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้ งและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2. พื้นที่ 201 – 300 ตารางเมตร
3. พื้นที่เกิน 301 ตารางเมตรขึน้ ไป
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
1. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ ไม่เกิน 10 กี่
2. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกิน 10 กี่
3. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร
(3) การปั่นฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะห์ดว้ ยเครื่องจักร

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
1,500

แก้ไขเป็น
1,000

12,000

8,000

เก็บตามจานวน เก็บตามจานวน
เก้าอี้ หรือ
เก้าอี้ที่รับจ้าง
เครื่องอบที่
เก้าอี้ละ
รับจ้าง เก้าอี้
200 บาท
หรือเครื่องอบ
ละ 200 บาท
7,500
3,000
7,500
15,000
7,500
15,000
1,500

3,000
10,000
เครื่องละ 100
10,000
1,000

1,500

1,000
3,000

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

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

ตัดออก
3,000

1,000
2,000
3,000
3,000
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การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
1. ตั้งแต่ 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
2. เกินกว่า 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง
3. เกินกว่า 20 เครื่องขึ้นไป
การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
1. โรงย้อมผ้า ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
2. การรับจ้างย้อมทั่วไป การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น
2,000
3,000
4,500

1,500
2,000
3,000

6,000
750

4,000
500

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ข้อที่ 8-10
ขอผู้ รั บ รองครั บ มี ผู้ รั บ รองถู ก ต้ อ งนะครั บ มี ท่านใดจะเสนอคาแปรญั ต ติ อี ก ครั บ เชิญ นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง (ผู้เสนอคาแปร) กราบเรียน
ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติ ขอเสนอ
คาแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม เริ่มข้อที่ 11
ที่
ประเภทกิจการ
11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2. โดยใช้เครื่องจักร
ก. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันไม่เกิน 10 แรงม้า
ข. เครื่องจักรมีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(3)
(4)

การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตักดูด
โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น
1,500

1,000

3,000
4,500
15,000

2,000
3,000
10,000

6,000

4,000

3,000
6,000

2,000
4,000
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(5)

การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

7,500

5,000

(6)

การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ

1,500

1,000

(7)

การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

15,000

10,000

ที่

ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม

(8)

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม

ร่างเดิม
15,000

(9)

การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

15,000

10,000

(10)

การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย

15,000

10,000

(11)

การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

15,000

10,000

15,000

10,000

15,000
7,500

10,000
5,000

15,000

10,000

2,500
3,500
7,500

1,500
2,000
5,000

(12)

การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ
อื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้กและสารเคมีตา่ ง ๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว
ทาละลาย
1. การผลิต
2. การสะสม การบรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือ
ตัวทาละลาย
(2) 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
(3) 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

แก้ไขเป็น
10,000

5,000
10,000
15,000

10,000

2,500
3,500
7,500

1,500
2,500
5,000
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(4)

ที่
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
1. การผลิต ถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
2. การสะสม หรือการขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก

ประเภทกิจการ
การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1)
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม
2. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยพลาสติก
3. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พืน้ ที่เกิน 50 ตารางเมตร
การโม่ สะสม หรือบดชัน
การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้าแข็งแห้ง
การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
1. การผลิตดอกไม้เพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพชื หรือพาหะนาโรค
1. การผลิต การบรรจุ การขนส่ง
2. การสะสม
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
1. การผลิต การบรรจุ
2. การสะสม

15,000
5,000

10,000
2,000

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น
1,500
1,000

2,500
6,000

1,500
4,000

3,000
6,000
3,000
3,000
2,500
3,000

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

3,000
3,000
15,000

2,000
2,000
10,000

15,000
7,500

10,000
5,000

15,000

10,000

3,000
6,000

2,000
4,000

7,500
3,000

5,000
2,000

97

ที่
ประเภทกิจการ
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. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันแล้ว
ไม่เกิน 2 แรงม้า
2. โดยใช้เครื่องจักร มีกาลังรวมกันแล้วเกิน 2 แรงม้า
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
1. มีอุปกรณ์ไม่เกิน 3 เครื่อง
2. มีอุปกรณ์เกิน 3 เครื่อง
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของทีช่ ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
1. พืน้ ที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
2. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่มี ใิ ช่สิ่งทอ
(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
ก. ใช้กาลังคนหรือเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
ร่างเดิม
แก้ไขเป็น
3,000
4,000

2,000
2,500

2,500
3,000

1,500
2,500

3,000

2,000

6,000

4,000

1,500
3,000

1,000
2,000

3,500
7,000

3,000
5,000

1,000
2,000
750

500
1,000
500

750
7,500
7,500
2,500

500
5,000
4,000
2,000

4,000
8,000

2,000
4,000
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(13)

การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล
1. การผลิต
2. การสะสม หรือขนส่ง

15,000
7,500

10,000
5,000

นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ตามที่ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ข้อที่ 11 - 13
ขอผูร้ ับรองครับ ผูร้ ับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอคาแปรญั ต ติ อีกหรือไม่ครับ ไม่มนี ะครับ ทางฝ่ายบริหาร
มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบคาแปรญัตติของ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 5 คนนะครับ โดยจะขอมติเป็นรายบุคคลไปนะครับ เริ่มจากคาขอแปรญัตติของ
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคาแปรญัตติของนายบุญทรงฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็ น ชอบกั บ คาแปร จานวน 17
เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ คาแปรญัตติฯ จานวน 17 เสียง ให้แก้ไขข้อความจาก
“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540” เป็น “โดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 6 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่ อ ไปเป็ น คาขอแปรญัตติของ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกท่านใดเห็ น ชอบกั บ
คาแปรญัตติของนายเสริมเกียรติฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาแปร จานวน 15
เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้ น
งดออกเสียงครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาแปรญั ต ติ ฯ จานวน 15 เสียง ให้แก้ไขข้อความจาก
“4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้า” เป็น “4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานน้าบริโภค มีการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย
ในภาคสนาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นคาขอแปรญัตติของนายสามารถ พุทธา สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคาแปรญัตติ
ของนายสามารถฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาแปร จานวน 15
เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาล นครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้ น
งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ค าแปรญั ต ติ ฯ จ านวน 15 เสี ย ง ให้ แ ก้ ไ ขบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที่ 1 - 7,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นคาขอแปรญัตติของ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
คาแปรญัตติของนางสาวสรัญญาฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาแปร จานวน 15
เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ค าแปรญั ต ติ ฯ จ านวน 15 เสี ย ง ให้ แ ก้ ไ ขบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที่ 8 - 10,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นคาขอแปรญัตติของ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
คาแปรญัตติของนางสาวพัชรีฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาแปร จานวน 15
เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนคร ลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้ น
งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ค าแปรญั ต ติ ฯ จ านวน 15 เสี ย ง ให้ แ ก้ ไ ขบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที่ 11 - 13,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เป็นอันว่า สมาชิกสภาได้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาในวาระที่สองก็ได้ ผ่านไปแล้ว
นะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ จานวน 20 เสียงครับ
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก
เสียงครับ
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นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลน ค ร ล า ป า ง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ จานวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ จานวน 20 เสียง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....,ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน
นายสมบู ร ณ์ คุ รุ ภ ากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ประธานสภาฯ) เราได้ดาเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ผมขอพักการประชุม 10 นาที
- พักการประชุม 10 นาที เริ่มประชุมต่อ

เวลา 16.50 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
17 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเริ่มประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 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 ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติก าร นายกเทศมนตรีน ครล าปาง ขอเสนอญั ตติร่ า งเทศ
บัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... พร้อมด้วยบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
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ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….
หลักการ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 43 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนด
หลั ก เกณฑ์เ กี่ ย วกั บ สุ ขลั ก ษณะส่ ว นบุคคลของผู้จ าหน่า ยหรื อผู้ ช่ วยจ าหน่ ายสิน ค้ า สุขลัก ษณะในการ
กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น การรักษาความสะอาดของ
ภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กาหนด การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขอรับใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่ห รื อ ทางสาธารณะ ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง
ปัจจุบันมีผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดปัญหาความไม่สะอาดและความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ดังนัน้ เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่ห รื อ ทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อปรั บ ปรุ ง เทศบั ญ ญั ติ ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางต่อไป
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครลาปาง
โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ดล าปาง จึ ง ตราเทศบัญ ญั ติไ ว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ….”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลนครลาปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งลาปาง เรื่อง การจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
ข้อ 4 บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติน้แี ทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี
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“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็ จ และอาหารที่ ต้ อ งนาไปทา
ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผู้ จาหน่ า ยสิ น ค้ า ” หมายความว่ า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ห รื อ
ทางสาธารณะ
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิรฟ์ อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครลาปาง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครลาปาง
“เจ้าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้าพนั ก งานซึ่งได้รับการแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่งตั้งจากเจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป
ห้ามมิใ ห้ผู้ใ ดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลัก ษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
หมวด 2
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ข้อ 8 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผูจ้ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จาหน่ายสินค้าและผูช้ ่วยจาหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) แผงสาหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถ ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความ
สูงจากพืน้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) จัดวางสิน ค้า อุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้า
ลงมาในผิวจราจร
(4) ห้ามจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(5) รัก ษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จาหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในบ่อ
หรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(7) ห้ามกระทาการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจาหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ย ว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือ
ยึดติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(8) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อ่นื
(9) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(10) หยุดประกอบการจาหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์ห รื อ ประโยชน์ ข องทางราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้ อ งถิ่ น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(11) ปฏิ บั ติ ก ารอื่นใดที่จาเป็นเพื่ อ ให้ ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามที่ เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 9 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผูจ้ าหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
(2) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ง มีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพืน้ หรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(3) อาหารแห้ งที่น ามาจ าหน่ าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ จ าหน่ ายต้ อ งสะอาด
ปลอดภัย ไม่มกี ารปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุ เ จือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(5) อาหารประเภทปรุ ง ส าเร็ จ ต้ อ งเก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และมี ก ารป้ อ งกั น
การปนเปื้อนวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่ า ด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
เซนติเมตร
(7) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ
ต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(8) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้ อย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(9) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีดา้ ม สาหรับคีมหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(11) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาดสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(12) ตูอ้ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ ทุ ก ประเภทให้ ส ะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(15) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
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(16) ผูส้ ัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็น พาหะนาโรคติดต่อ
หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(17) ผูส้ ัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่งิ ปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(18) ผู้สัม ผัส อาหารต้ อ งล้ า งมือ และปฏิบัติตนในการเตรีย ม ปรุง ประกอบ จาหน่ า ยและ
เสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิว้ มือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือ
จาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้
(20) ต้องมีการป้ องกั นอั นตราย และป้องกั นไม่ให้ เกิดเหตุ ร าคาญเนื่ องจากการจ าหน่ าย ท า
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(21) ห้ามถ่าย เททิง้ น้าที่มเี ศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 10 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ
วิธีการเร่ขาย ผูจ้ าหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือลงในที่หรือทางสาธารณะ
(4) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุราคาญแก่
ผูอ้ ื่น
(5) หยุ ด ประกอบการค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ า นสุ ข ลั ก ษณะ การรั ก ษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(6) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 11 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผูจ้ าหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10
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(2) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ง มีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ เหมาะสม และเก็บเป็น
สัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(3) อาหารแห้ งที่น ามาจ าหน่ าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ จ าหน่ ายต้ อ งสะอาด
ปลอดภัย ไม่มกี ารปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุ เ จือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(5) อาหารประเภทปรุ ง ส าเร็ จ ต้ อ งเก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และมี ก ารป้ อ งกั น
การปนเปื้อนวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่ า ด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
เซนติเมตร
(7) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ
ต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(8) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้ อย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(9) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีดา้ ม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(11) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาดสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(12) ตูอ้ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์แ ละเครื่ อ งใช้ ทุ ก ประเภทให้ ส ะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(15) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
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(16) ผูส้ ัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะนาโรคติดต่อ
หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(17) ผูส้ ัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่งิ ปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(18) ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งล้ า งมื อ และปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ า ยและ
เสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิว้ มือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือ
จาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้
(20) ต้องมีการป้ องกั นอั นตราย และป้องกั นไม่ให้ เกิดเหตุ ร าคาญเนื่ องจากการจ าหน่ าย ท า
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(21) ห้ามถ่าย เททิง้ น้าที่มเี ศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
หมวด 3
อานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 13 เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผูซ้ ึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิใ ห้ผู้ใ ดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลัก ษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้ง จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไ ว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
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ข้ อ 14 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 งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่อง ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 15 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครั้งขึน้ ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรื อ เทศบั ญ ญั ติ นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กาหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
ข้ อ 16 ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือ
วันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ผู้ถูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
หมวด 4
ใบอนุญาต
ข้อ 17 ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอรับใบอนุญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลนครลาปาง พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บั ต รประจาตั ว ประชาชน บัตรข้าราชการ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกสาร
ที่ทางราชการออกให้
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(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(3) ใบรับรองแพทย์ของผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าต และผู้ช่วยจาหน่ายอาหาร (กรณีจาหน่ายอาหาร
และ/หรือเครื่องดื่ม)
(4) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
(5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1 นิว้ ของผู้รับใบอนุญาต
และผู้ช่ว ยจ าหน่ าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ใ นทะเบีย น 1 รูป ในใบอนุญ าต 1 รู ป และบัตรสุข ลั ก ษณะ
ประจาตัวอีก 1 รูป
(6) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 18 การขอและการออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการดาเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 19 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอนุญาตหรือการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอให้
ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอทราบทันที
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผยู้ ื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติม
ไว้ในบั น ทึ ก ดั ง กล่ า วด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใ นการรั บ คาขอและผู้ ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก
การตรวจสอบคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ ปรากฏในบันทึกที่จัดทาตามข้อ 19 ให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคาขอเป็นหนังสือตามแบบที่
เทศบาลกาหนด
ผู้ยื่นคาขออาจอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรืออาจยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผล อย่างน้อยประกอบด้ว ย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวั น
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ

112
ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่
อนุญาต ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิบ
ห้าวันแต่ต้องมีห นั ง สื อ แจ้ ง การขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สิน้
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้ ว แต่ ก รณี ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ทั้งนี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก
เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง
ข้อ 22 ผู้ขอรับ อนุญ าตต้ องมารับ ใบอนุญ าตภายในหกสิบ วั นนับ แต่ วันที่ไ ด้รับ หนั ง สื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบ
แล้วหากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์และ
ยกเลิกคาขอ
ข้อ 23 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลนครลาปางเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกั บ
ชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ ใบอนุญาต
ข้อ 24 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใ บอนุญ าตถูก ท าลาย หรือ ช ารุด ในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื ่น ค าขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาต นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 25 การยื่นคาขอตามหมวดนี้ อ าจดาเนิ น การผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น
ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลประกาศกาหนด
ข้ อ 26 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ข้อ 27 ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 5
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก
การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
ชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ ใบอนุญาต
หากยื่นคาขอโดยมิได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน
กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการนัน้
ก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคสอง หรื อ วรรคสาม ค้ า งช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ชาระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ใี ห้เป็นรายได้ของเทศบาลนครลาปาง
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 29 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 30 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
เมืองลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และการจาหน่าย
สิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะนั้ น ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าว
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สิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญ าตยั งคงประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป ให้ยื่นคาขอ
ต่อใบอนุญาตตามข้อ 23 ของเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 31 บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 32 คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรื อผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี

ข้ อ 33 ในวาระเริ่ ม แรก เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ดู แ ลการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศกาหนดเขต
ควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัติน้ีมผี ลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
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1. จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
ฉบับละ 450 บาท
ข. พืน้ ที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึน้ ไป
ฉบับละ 750 บาท
2. จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย

ฉบับละ

75 บาท

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ในญัตติน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล นคร
ลาปาง ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล นคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...ซึ่งเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งมีขอ้ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนีพ้ ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติ
ว่า “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อานาจตราเทศบัญญัติ” วรรคสอง บัญญัติวา่ “ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนด
โทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการ
ควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่าย
สินค้า (2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้ง การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ (3) กาหนด
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด วางสิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร เ ร่ ข า ย สิ น ค้ า ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ (4)
กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้า (5) กาหนดการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษา ความสะอาดและป้องกัน
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ร าคาญและการป้ อ งกั น โรคติ ดต่ อ ” ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า
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“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติใ ห้
พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระ
ที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน ที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ” และวรรคสอง กาหนดว่า“เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้” จาก
ระเบียบกฎหมายที่กระผมได้นาเรียนชี้แจงไป ร่างเทศบัญญัตินครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้า ในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ... เป็นการตราเทศบัญญัติขึ้นมาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อานาจแก่เทศบาลฯ ในการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งเป็นร่าง เทศ
บัญญัติทั่วไป โดยหลักการจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็
ได้ แต่ทั้งนีก้ ่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ จะต้องเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย และห้ามมิให้มีการลงมติก่อนที่
จะมีการอภิปรายพอสมควร โดยการพิจารณาเรื่องนี้ หากที่ประชุมสภาฯ จะมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาศึกษาก่ อนที่ จะมีการรับหลักการก็ ได้ ผมขอนาเรีย นชี้แจงข้อระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บญัตติ
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุท ธา สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง
เนื่องจากเทศบัญญัติฉบับนี้ เมื่ อ อ่ า นดู แ ล้ ว มี ผู้ ที่ จะได้รับผลกระทบอย่างมาก ที่เป็นทั้งประชาชนและผู้คน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง ผมก็อยากจะขอหารือต่อที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ
เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก่อนที่จะลงมติรับหรือไม่รับหลักการ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสามารถฯ มีผู้เสนอให้
มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... นะครับ ขอเชิญ เลขานุก ารสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ตามที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...ซึ่งมีระเบียบกฎหมาย
ที่
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เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 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 “คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่ น มีหน้าที่ก ระท ากิ จการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ใ นกิจการของสภาท้องถิ่น 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 วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้
สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็ นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดย ไม่จากัด
จานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”กล่าว
โดยสรุปก็คือ สภาฯ สามารถตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นมาศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ได้ โดยคณะกรรมการสามัญ จะประกอบไปด้วยสมาชิก
ที่เ ป็นสมาชิก สภาฯ ทั้งหมด จานวนสามคนแต่ไ ม่เ กินเจ็ดคน ขอนาเรีย นชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อที่ประชุม ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชีแ้ จงระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ คือ นายสามารถ พุทธา ได้เสนอขอให้
มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าสภาฯ มีมติให้มีคณะกรรมการสามั ญ ฯ
เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...ต่อไป
จะขอให้ที่ประชุมร่วมกันกาหนดจานวนของสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นคณะกรรมการสามัญ เชิญครับ เชิญ นาย
สามารถ พุทธา
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นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอ
เสนอให้มีจานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 5 คน ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสามารถ พุทธา เสนอให้มีจานวน
สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จานวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครลาปางมีมติให้คัดเลือก
สมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...จานวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 1 เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ ท รงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง กระผมขอเสนอ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เสนอ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เป็น
คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คนที่ 2 เชิญ นายวันชนะ สุวรรณเนตร
นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง กระผมขอเสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ สุวรรณเนตร เสนอ
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็น
คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คนที่ 3 เชิญ นายสามารถ พุทธา
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นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุท ธา สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง
กระผมขอเสนอ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ป ร ะ ธานสภาเ ท ศ บ า ล น ค ร ล า ป า ง นายสามารถ พุท ธา เ ส น อ
นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางรัญจวน คาพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญ
เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... คน
ที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 4 เชิญ นายบุญ
ทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง
กระผมขอเสนอ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ครับ
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลน ค ร ล า ป า ง นายบุ ญ ทรง ชุ่ ม แสง เ ส น อ
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เป็น
คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คนที่ 5 เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉันขอเสนอ นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เสนอ
นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็ น คณะกรรมการฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสุพจน์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการ
สามัญ เพื่ อ ศึ ก ษาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ า ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ... คนที่ 5 นะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เ ทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จานวน 5 คน ได้แก่

1. นายสมหมาย
2. นางสาวอมลยา
3. นางรัญจวน
4. นางสาวสรัญญา
5. นายสุพจน์

120
พงษ์ไพบูลย์
เจนตวนิชย์
คาพิชัย
เจนวานิชกุล
มูลบ้านดง

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ กาหนด
ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ เชิญ นายสามารถ พุทธา

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ผมขอเสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง
ท่านประธานครับ คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ระยะเวลาหนึ่งเดือนผมว่ามากไปนะครับ ผมอยากจะปรึกษาท่านประธาน
ว่า ระยะเวลาหนึ่งเดือนเยอะไปไหม จะต้องมีค่าใช้จ่าย มีเบี้ยเลี้ยง มีค่าอะไรต่าง ๆ เยอะ ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาด้วยครับ ผมขอเสนอระยะเวลา จานวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ เสนอให้มี
ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ จานวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอผู้
รับรอง ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้มีการ
ลงมติเลือกระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ตามที่ นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ

121
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 3 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม
จะขอมติตามที่ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เสนอระยะเวลาการทางานของ
คณะกรรมการสามัญฯ จานวน 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 12 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการลงมติครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตสรุปผลการลงมติ ตามที่ นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ได้เสนอ ทางสภามีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เห็นชอบ 15 เสียงไม่เห็นชอบ 3 เสียง งดออกเสียง 5 คน และตามที่ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปาง ได้เสนอ ทางสภามีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จานวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 7 เสียงไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 4 คน สรุปคือ เสียงข้างมากมีมติกาหนดให้มี
ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญ ฯ จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ถือ
ว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 30 วันตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.
2565 นะครับ
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มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ให้ คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 –
30 มิถุนายน พ.ศ. 2565, ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, งดออกเสียง 5 คน
5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด
พ.ศ. ...
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติรา่ งเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด 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 การควบคุมตลาด พ.ศ. ….
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ข้าพเจ้า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี นครลาปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …. พร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก หลั ก การและเหตุผลในการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นิมิตร จิวะสันติการ ผูเ้ สนอ
(นายนิมติ ร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ….
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หลักการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 35 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติกาหนดที่ตั้ง เนือ้ ที่ แผนผัง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการตลาด กาหนดเวลาเปิด
และปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกั บการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง การระบาย
อากาศ การจัด ให้มีก ารป้องกั น มิใ ห้เ กิดเหตุราคาญและการป้องกั นการระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้ง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาด ตลอดจนการเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

เหตุผล
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ
มีข้อก าหนดบางประการที่ไ ม่ส อดคล้ องกั บ สภาวการณ์ปั จจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงมี ค วาม
จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญั ติ
ว่าด้วยตลาดสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางต่อไป
( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ ด้วยตลาด พ.ศ. 2540
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครลาปาง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลาปางและผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ….”
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ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลนครลาปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540
ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้ แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติน้แี ทน
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ี
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง จัดไว้
สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่
กาหนด
“ตลาดเทศบาล” หมายความว่า ตลาดที่เทศบาลจัดตั้งให้มีขึ้น ตลอดจนบารุง ดูแล
รักษา และบริหารจัดการ
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซือ้ ขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่ า อาหารประเภทสัตว์ เนื้ อ สั ต ว์ ผัก ผลไม้ หรื อ อาหาร
อั น มี สภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้ อ สัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนือ้ สัตว์ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรื อ
ปรุงสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่ า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อ โรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์ และแมลงที่เป็น
พาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัวอาคาร
แผงจาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดั ก มู ล ฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
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“ผู้ดาเนินกิจการตลาด” หมายความว่า เทศบาล หน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตัง้ ตลาด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครลาปาง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครลาปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครลาปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 7 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2
ส่วนที่ 1
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2
ส่วนที่ 2
ข้อ 8 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวธิ ีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 9 ผู้ ดาเนิ น กิ จ การตลาดต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลั ก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้ ง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 2
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการตลาด
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ส่วนที่ 1
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1
ข้อ 10 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีสว่ นประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาหรับผูข้ าย ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ทีเ่ ก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 11 อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(2) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มนี ้าขังและไม่ลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข
มิให้เข้าไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มกี ลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
(9) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความ
สะอาดง่ า ย มี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 เซนติ เ มตร มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1.5 ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผูข้ ายของแยกต่างหากจากแผง
(10) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับท่อระบายน้าเสียหรือ
สิ่งปฏิกูล โดย
ก. มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก
กรณีที่มีแผงจาหน่ ายอาหารสดตั้ งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุ ดต่อจานวนแผง
จาหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง
ข. มีก๊อกน้าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
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ค. มีที่เก็บสารองน้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหาร
สดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสด
ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง
(11) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(12) การติดตัง้ ระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตัง้ ขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ และ มี
ข้อจากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร
ตามที่กาหนดได้
ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่ขนส่งสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการขน
ถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ และมีข้อจากัด
เรื่องพืน้ ที่ ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้ อ 13 ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ ตามแบบและจ านวนที่ ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มปี ระตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้ อ 14 ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ เ ก็ บ รวบรวมหรื อ รองรั บ มู ล ฝอย ตามที่ ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ
ปกปิ ด และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ สั ต ว์ เ ข้ า ไปคุ้ ย เขี่ ย ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนัน้
ข้อ 15 ต้องจัดให้มที ี่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 2
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2
ข้อ 16 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มสี ถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
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ข้อ 17 สถานที่สาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นปูด้วย
คอนกรีตสาเร็จ หรือพืน้ ลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(3) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย
มีความสูงจากพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า 60เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(4) น้าประปาหรือน้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มที ี่ลา้ งทาความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือ
แหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้าเสีย ก่อนระบาย
น้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะก็ได้
(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้ อ 18 ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ ตามจ านวนและหลั ก เกณฑ์ ด้ า น
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร
ข้อ 19 ต้องจัดให้มที ี่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแต่ ละวั น และมี ลั กษณะเหมาะสมตามที่ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้ าพนั ก งาน
สาธารณสุข
ข้อ 20 เมื่อผู้ดาเนินกิจการตลาดประเภทที่ 2 ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ถ้ าเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น เห็ นว่ าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศัก ยภาพที่ จะพัฒ นาเป็น ตลาดประเภทที่ 1 ได้
ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่นและผู้ดาเนินกิจการตลาดร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด
ประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัติน้ี ตามระยะเวลาและขั้นตอนทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ 3
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สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ 21 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ดาเนินกิจการ
ตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(3) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(5) การล้างตลาด
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 22 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสิ นค้ า
ดังต่อไปนี้
(1) ให้วางสินค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสินค้าล้าแผงจาหน่าย
สินค้า หรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศและแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูงจากพื้น
ตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แ ผงจาหน่ า ยสิ น ค้ า เว้นแต่อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผบู้ ริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(6) ห้ามต่อเติมแผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 23 ผูข้ ายของและผูช้ ่วยผูข้ ายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) มีสุ ขภาพร่ างกายแข็ งแรง ไม่เป็นโรคติ ดต่ อ ไม่เป็นโรคที่ สั งคมรั งเกี ยจ หรือไม่เป็ นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิ ว าตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่นา่ รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ในระหว่างขายสิ นค้าต้องแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุ ง เก็ บ หรื อ สะสมอาหาร และการรั ก ษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ แ ละของใช้ ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมไิ ม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(3) การจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้
เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จานชาม ช้อนและ
ส้อม ตะเกียบ แก้วน้า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
หมวด 3
ตลาดเทศบาล
ข้อ 25 เมื่อเทศบาลได้จัดให้มีตลาดในที่แห่งใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข หรื อ พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานตลาดเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล บริ ห ารจั ด การ
ตลอดจนการปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในตลาดเทศบาลให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามเทศบัญญัติน้ี
ผูค้ วบคุมดูแลบริหารจัดการตลาดเทศบาลตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 26 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
ในตลาดเทศบาลให้เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ขนึ้ ใช้บังคับ
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ข้อ 27 การขายของในตลาดเทศบาลที่ตั้งอยู่บนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพืน้ ที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนดให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การขายของในตลาดเทศบาลในลักษณะเป็นล็อค ตึกแถว หรือ
ห้องแถว ทั้งนี้ การดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ 28 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ 29 การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 30 ผู้ดาเนินกิจการตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) บารุ ง รั ก ษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาดให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ งานได้ดีตลอดเวลา เช่น
ตัวอาคาร พืน้ ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิง้ และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(3) ดูแลห้องส้วม ที่ ปั ส สาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(4) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด
และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ในกรณีที่มีก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครัง้ ก็ได้
(5) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครัง้
(6) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่
พืน้ ตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
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ข้อ 31 ผู้ดาเนินกิจการตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบารุงรักษาตลาด
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้ง กรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(3) จัดให้มีการล้างทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่ายอาหารสด และ
แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดาเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้าหรือของเหลวไหลจากแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว์
ชาแหละลงสู่พ้ืนตลาด
ข้อ 32 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผูด้ าเนินกิจการตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระทาการและต้องควบคุมดูแล
มิให้ผใู้ ดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(2) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(3) ฆ่าหรือชาแหละสั ตว์ใ หญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุก รในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ
ชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ตดิ ต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องถิ่นนัน้
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุราคาญ
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอย
หรือ สิ่งปฏิกูล
(6) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่นื
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(9) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด 5
ใบอนุญาต
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ข้อ 33 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ ง แล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ในการ
ดาเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเทศบัญญัติน้ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 34 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่
จะเป็นการดาเนินการของเทศบาลเอง โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ 35 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ของผู้รับใบอนุญาต
(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด (กรณีเป็นตลาดประเภทที่ 1)
(4) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด
(5) หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็นนิติบุคคลพร้อมสาเนาบั ต รประจาตัวประชาชนของ
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรณีผขู้ อรับใบอนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล)
(6) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง)
(7) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดนิ หรืออาคารเป็นที่ตั้งตลาด (กรณีที่เป็น
การเช่าหรือผูข้ อรับใบอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของผู้มกี รรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรืออาคาร)
ข้อ 36 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอนุญาตหรือการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอให้
ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอทราบทันที
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
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ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผยู้ ื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติม
ไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอและผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกการ
ตรวจสอบคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอแจ้งให้ท ราบหรื อ ตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทาตามข้อ
36 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการ
คืนคาขอเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลกาหนด
ผู้ยื่นค าขอรับ ใบอนุญ าตอาจอุท ธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรืออาจยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ข้อ 38 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเมื่อผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตได้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายให้เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุข หรือจะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบสุ ขลั ก ษณะของตลาด
เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ โดยก่อนที่จะมีคาสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตต้องให้ผขู้ อรับใบอนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกคาสั่งมีโอกาสได้รับ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลอย่างน้อยประกอบด้ว ย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคั ญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิบ
ห้ า วั น แต่ ต้ อ งมี หนั งสื อแจ้ งการขยายเวลาและเหตุ จ าเป็ นแต่ ละครั้ งให้ ผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตทราบก่ อนสิ้ น
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ทั้งนี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็ จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่ าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ 40 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้ งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบ
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แล้วหากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์และ
ยกเลิกคาขอ
ข้อ 41 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเท่านั้น
ข้อ 42 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บ ห้ า วั น นับแต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบถึ ง การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใ บอนุญ าตถูก ท าลาย หรือ ช ารุด ในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื ่น ค าขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาต นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 43 การยื่นคาขอตามหมวดนี้อาจดาเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วย
ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลประกาศกาหนด
ข้อ 44 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 45 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บัติ ห รื อ ปฏิ บัติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามบทบัญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรือเทศบั ญ ญั ติ นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือ
เมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
เกิดความเสียหายหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลาสิบห้าวัน หรือจนกว่าจะได้มกี ารแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น
(1) ผลการตรวจวิเ คราะห์ท างจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาดพบว่ า มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น
ตัวบ่งชีใ้ นปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
(2) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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(3) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส
หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัด
ใหญ่ที่ตดิ ต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นที่ต้องแจ้ ง ความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่ า ด้วยโรคติดต่อ โดยพบว่าผูข้ ายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วย
เป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับเชื้ อ โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทาให้
เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จาหน่ายในตลาดนั้น
(4) ถั งเกรอะหรือถั งบ าบัดสิ่งปฏิกู ลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
ข้ อ 46 เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อานาจ ออกคาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครั้งขึน้ ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ข ภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เ หมาะสมกั บ
การดารงชีพของประชาชน
ข้ อ 47 ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คาสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ าย ณ ภูมิลาเนาหรือ
สานักทาการงานของผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่ง
ไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ผูถ้ ูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ข้อ 48 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 49 เมื่อผู้รับใบอนุ ญ าตไม่ ป ระสงค์ จะดาเนินกิจการตลาดอีกต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิก
การดาเนินกิจการตลาดตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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หมวด 6
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 50 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก
การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอตามแบบที่เทศบาลกาหนด พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้กี ่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตพร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ ใบอนุญาต
หากยื่นคาขอโดยมิได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน
กาหนดให้ชาระค่ า ธรรมเนี ย ม ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนี ย มที่ค้างชาระ เว้นแต่ผไู้ ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการ
ตลาดนัน้ ก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคสอง หรื อ วรรคสาม ค้ า งช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการตลาด
ไว้จนกว่าจะได้ชาระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 51 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ีให้เป็นรายได้ของเทศบาล
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
ข้อ 52 ผู้ใ ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติคาสั่งเจ้าพนัก งานท้องถิ่น หรือไม่ป ฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ต้ อ งระวางโทษตามที่ กาหนดไว้ ใ นบทกาหนดโทษแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 53 ผู้ที่ไ ด้รับ ใบอนุญ าตจัดตั้งตลาดตามเทศบัญ ญั ติเ ทศบาลเมือ งล าปาง เรื่อง ตลาด
พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ผู้นนั้ ยังคงจัดตั้งตลาดนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผูน้ ั้นยังคงประสงค์จะจัดตั้งตลาดต่ อ ไป ให้ยื่นคาขอต่อใบอนุญาต
ตามข้อ 50 วรรคสอง ของเทศบัญญัติน้ี
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ข้อ 54 บรรดาคาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 55 ค าสั่ งของเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น หรื อเจ้า พนัก งานสาธารณสุขโดยอาศัย อ านาจตาม
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 56 การขายของในตลาดเทศบาลที่ ตั้งอยู่บนแผง แท่น โต๊ะตามข้ อ 27 วรรคหนึ่ง มิให้ใช้
บังคับกับตลาดเทศบาลซึ่งได้ดาเนินการจัดหาประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่ า ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดให้ดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(.........................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาปาง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
1. วางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดภายในตัวอาคาร
ตลาดเทศบาล
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รายการ
1. ขายผัก
2. ขายผลไม้
3. ขายของสด
4. ขายของชา/ของฝาก
5. ขายอาหารปรุงสุกสาเร็จและ/หรือขนมหวาน
6. ขายอาหารที่นามาประกอบและปรุงในตลาด
7. ขายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
8. ขายเสื้อผ้า
9. ขายหนังสือ
10. ตั้งบูธขายสินค้าชั่วคราว
11. ขายสินค้าอื่น ๆ นอกจาก 1 – 10

อัตรา/แท่น/รอบ
(บาท)
10
20
20
35
20
30
5
5
5
250
20

หมายเหตุ

พื้นที่ไม่เกิน 1.5 ตารางเมตร
(หากพืน้ ที่เกิน 1.5 ตารางเมตร
ให้คดิ เพิ่มอีก 1.5 ตารางเมตร)

2. วางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดภายนอกตัวอาคาร
ตลาดเทศบาล
รายการ
1. ขายผัก
2. ขายผลไม้
3. ขายของสด
4. ขายของชา/ของฝาก
5. ขายอาหารปรุงสุกสาเร็จและ/หรือขนมหวาน
6. ขายอาหารที่นามาประกอบและปรุงในตลาด
7. ขายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
8. ขายเสื้อผ้า
9. ขายหนังสือ
10. ตั้งบูธขายสินค้าชั่วคราว
11. ขายสินค้าอื่น ๆ นอกจาก 1 – 10

อัตรา/พืน้ ที/่ รอบ
(บาท)
10
20
20
35
20
30
5
5
5
250
20

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
3.1 ตลาดประเภทที่ 1
ก. จานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ข. จานวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง

หมายเหตุ

พื้นที่ไม่เกิน 1.5 ตารางเมตร
(หากพืน้ ที่เกิน 1.5 ตารางเมตร
ให้คดิ เพิ่มอีก 1.5 ตารางเมตร)

ฉบับละ 3,000 บาท
ฉบับละ 5,000 บาท
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3.2 ตลาดประเภทที่ 2
ก. จานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ข. จานวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง

ฉบับละ 2,000 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย
ในญัตติน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปางญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... เป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป
ซึ่งโดยหลั ก การแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 60 วรรคแรก บั ญ ญั ติ ว่ า “เทศบาลมีอานาจตรา
เทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
เทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญั ตินี้ (2) เมื่อมีก ฎหมายบัญ ญั ติใ ห้เทศบาลตราเทศบัญ ญัติหรือให้
อานาจตราเทศบัญญัติ” วรรคสอง บัญญัติวา่ “ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้
ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่ งพันบาท” มาตรา 61 บัญญัติว่า “เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทาตามอานาจหน้าที่ จะไม่ตรา
เป็นเทศบัญญัติก็ได้” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35 บัญญัติว่า
“เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ (2) กาหนดหลั ก เกณฑ์
เกี่ ย วกั บ การจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการดาเนินกิจการตลาด”
(3)
กาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด (4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผรู้ ับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัด
ให้มที ี่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระยาบน้าทิง้ การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้ อ งกั น
มิ ใ ห้ เ กิ ด เ ห ตุ ร า ค า ญ และการป้ อ ง กั น ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด ต่ อ ” ม า ต ร า 37 บั ญ ญั ต ิ ว ่ า
“เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดบริ เ วณที่ ข ายของ สุขลักษณะส่ ว นบุ ค คล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้
และของใช้ ต่ า งๆ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุ ม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่ า “ญัตติรา่ งข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ
แต่ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะอนุมัติให้พิ จ ารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ ง กาหนดว่า
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“ในการพิ จ ารณาญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ วาระที่ ห นึ่ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ปรึ ก ษาในหลั ก การแห่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรื อไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ” และวรรคสอง
ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ห นึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวข้ า งต้ น
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาญัตติน้คี รับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง เนื่องจากเทศบัญญัตินี้ ที่ ท างฝ่ า ยบริ ห ารได้เสนอมา ผมก็เป็นห่ วงว่า จะมีผ ลกระท บต่อ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการค้าขาย ผมขอเสนอต่อที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษา
ร่างเทศบัญญัติน้กี ่อนที่จะมีการลงมติรับหรือไม่รับหลักการ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ มีผู้เสนอ
ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุ การสภาเทศบาล
นครลาปาง กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ เป็นกรณีที่เสนอให้สภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 47
ซึ่ง
กระผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษา ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับข้อ 103 ที่กาหนดว่า “คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้ อ งถิ่ น มี จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 กาหนดว่า “คณะกรรมการ
สภาท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ก ระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อั น อยู่ ใ นกิ จ การของสภาท้องถิ่น
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แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ
ตามความจาเป็ น แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้ อ งถิ่ น ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร...” ข้อ 107 กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ าสองคน ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ ป ระชุ ม
มี ม ติ เ ป็ น อย่ า งอื่ น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ขอนาเรียนชี้แจง ข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครั บ
ตามที่ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาฯ ได้ชีแ้ จงระเบี ย บที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาฯ คือ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าสภาฯ มีมติให้มีคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศึกษาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ต่อไปจะขอให้ที่ประชุม ร่วมกันกาหนด
จานวนของสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นคณะกรรมการสามัญ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ผมขอเสนอให้มีจานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 5 คน ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอให้มี
จานวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จานวน 5 คน ขอผูร้ บั รองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครลาปางมีมติให้คัดเลือก
สมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การ
ควบคุ ม ตลาด พ.ศ. ... จ านวน 5 คน ต่ อ ไปขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ เสนอชื่ อ ผู้ ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง เป็ น
คณะกรรมการสามัญ คนที่ 1 เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติให้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการ
สามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 2 เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉันขอเสนอ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เสนอ
นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติให้ นายวันชนะ สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการ
สามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 3 เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ดิฉัน
ขอเสนอ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ค่ะ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธ านสภา เทศบาลนครล าปาง นางรั ญ จวน คาพิชัย เสนอ
นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่ านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสามารถ พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญ
เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 4 เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ดิฉัน ขอเสนอ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล เสนอ
นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนี ะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายบุญทรง ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญ
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เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 5 เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ผมขอเสนอ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธ าน ส ภ า เทศบาลนครล า ป า ง นายสุพจน์ มูลบ้านดง เสนอ
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา เป็น
คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 5 นะครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... จานวน 5 คน ได้แก่
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
2. นายวันชนะ
3. นายสามารถ
4. นายบุญทรง
5. นางสาวพัชรี

หงษ์ใจสี
สุวรรณเนตร
พุทธา
ชุ่มแสง
ลออเลิศลักขณา

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ กาหนด
ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่
เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขอเสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผม นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครลาปาง
ผมก็อยากจะให้มีอยู่ในบันทึกการประชุมนะครับ ท่านประธาน ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการ
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สามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... นี้ ผมขอเสนอระยะเวลา
จานวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คือ เข้าใจว่าวันหยุดเยอะ แต่ในเมื่อท่านสมาชิกได้
เสียสละเวลามาทางานแล้ว ก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ ท่านก็ ได้เลือกคณะกรรมการมาแล้ว ขอบคุณครับ
ท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ เสนอให้มี
ระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการฯ จานวน 15 วัน ตั้ ง แต่ วันที่ 1 – 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2565
ขอผูร้ ับรอง ผูร้ ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอเสนอความเห็นว่า ควรใช้ระยะเวลา จานวน 30 วัน เนื่องจากว่า แต่ละเรื่องมีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือแม้กระทั่ง เรื่อง การควบคุม
ตลาด เพราะเป็นเรื่องที่กระทบคนส่วนใหญ่ ทั้งจังหวัด ทุกคนต้องไปตลาด ไปซื้อของหรือขายของอยู่แล้ว
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของเทศบัญญัติทั้งสองฉบับที่เราพิจารณากันไปแล้ว จะเห็นว่ารายละเอียดเยอะมาก
และต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณากันพอสมควร ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณอมลยาฯ มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้มีก ารลงมติเ ลื อกระยะเวลาการท างานของ
คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ตามที่
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เสนอระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการ
สามัญฯ จานวน 30 วัน ตัง้ แต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 5 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม
จะขอมติตามที่ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง เสนอระยะเวลาการทางานของ
คณะกรรมการสามัญฯ จานวน 15 วัน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิ ก ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ไม่เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการลงมติครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตสรุปผลการลงมติ ตามที่ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ได้เสนอ ทางสภามีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด
พ.ศ. ... จานวน 30 วัน ตัง้ แต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 15 เสียงไม่เห็นชอบ 5 เสียง งด
ออกเสียง 3 คน และตามที่ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ได้เสนอ ทางสภามี
มติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...
จานวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง
2 คน สรุปคือเสียงข้างมากมีมติกาหนดให้มีระยะเวลาการทางานของคณะกรรมการสามัญฯ จานวน 30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ถือ
ว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 30 วันตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.
2565 นะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ให้ คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... จานวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565,
ไม่เห็นชอบ 5 เสียง, งดออกเสียง 3 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญ นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานฉายภาพนะคะ (ประธาน : อนุญาตครับ) ดิฉันมีเรื่องอยากจะฝากท่าน
ประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหารในสองประเด็ น ด้วยกัน เรื่องที่หนึ่ง ก็คือ จากในภาพนี้เป็นภาพอุบัติเหตุ
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ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนอรุโณทัย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้น
โดยนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เราจะพบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึน้ เรื่อย ๆ ถึงแม้วา่ ทาง
จังหวัดจะเริ่มมีการ kick off รณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุก็ตาม ดิฉันมองว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทาให้
เกิดอุบัติเหตุนี้ มีทั้งหมดสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือ เรื่องของทัศนวิสัย เรื่องของความชัดเจนของทาง
ม้าลายที่ทางภาครัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องทา ก็กาลังทยอยทา ดิฉันก็เข้าใจว่ากาลังเริ่มทยอยปรับปรุงอยู่ ส่วนที่
สองก็คือเรื่องของจิตสานึก การตระหนักรู้ของผู้ที่ขับขี่เอง ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนที่ขับรถขนส่งอาหาร
หรือโดยเฉพาะนักศึกษา เพราะว่าจากที่ตัวดิฉันเองที่เคยเป็ นครูนะคะ อยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ก็ได้รับ
มอบหมายให้โบกรถหน้าโรงเรียนทุกเช้าและเย็น ในช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่จราจรยังไม่มา บางครั้งในช่วง
เวลาตั้งแต่สามโมงถึงห้าโมง ที่เจ้าหน้าที่ตารวจก็ยังไม่มา ดิฉันก็ต้องอยู่คนเดียว บางทีอยู่กลางถนนคนเดียว
เพื่อที่จะต้องกันรถทั้งสองทาง คือมันน่ากลัวมากจริง ๆ ขอภาพถัดไปค่ะ ตรงนีค้ ือถนนหน้าโรงพยาบาลลาปาง
ซึ่งดาเนินการทาสี โดยงานจราจร ภาพทั้งหมดที่ดิฉันนามาฉาย มาจาก page งานจราจร สภ.เมืองลาปาง
อยากจะสอบถามท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร การทาสีทางม้าลายในลักษณะแบบนี้ที่ให้เห็นชัดยังจะ
มีในจุดอื่น ๆ อีกหรือไม่นอกจากทางม้าลายในจุดนี้ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง เพิ่มเติมนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่มีทาง
ม้าลายสีแดงขาวแบบนี้ ในทุก ๆ จุดที่อยู่หน้าโรงเรียน ที่ผ่านมาดิฉันก็ยื่น คาร้องขอทาสีเรื่อย ๆ ในหลาย ๆ จุด
ก็พบว่า บางครั้งพอเรายื่นคาร้องไป ได้รับข้อมูลว่า จุดนั้นเพิ่งทาไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง แต่คือมีสภาพที่เก่า
เหมือนไม่ได้ทา ถ้าเกิดว่าท่านทาสีไปเรียบร้อยแล้ว สามารถขัดล้างได้ไหม ดิฉันก็ขอให้มาช่วยขัดล้างให้หน่อย
ปรากฏว่ า ตอนที่ขัดเสร็จแล้ว คื อ มั น ขาว ขาวจริง ๆ ค่ะ แต่พอตกเย็ น มา มันก็เ หมื อ นเดิ ม คื อ สภาพ
เหมือนเดิมนะคะ ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสีหรือไม่ ก็ต้องขอความรู้ในส่วนนีว้ ่า
เราจะท าอย่ า งไร ไม่ ใ ห้ เ ราเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ในการท า คื อ ท าครั้ ง เดี ย วแล้ ว สามารถอยู่ ไ ด้ น าน หรื อ ว่ า
บ ารุ ง รั ก ษาเรื่ อ ย ๆ โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งให้ มี ใ ครมาชี้ จุ ด แล้ ว ก็ ส่ ว นที่ ส องที่ เ กี่ย วกั บ การตระหนั ก รู้ ข องผู้ขับ ขี่
จากปัญหาหน้ า โรงเรี ย นเมื่อสักครู่นี้ เด็กนักเรียนนั ก ศึ ก ษาของวิทยาลัย หรือในโรงเรียน เด็ก ม.ปลาย
ก็ทราบว่าที่ผ่านมาเวทีประชุมของจังหวัด มีการประชุมร่วมกับแต่ละโรงเรียนตัวแทนของแต่ละโรงเรียนไปแล้ว
ทีนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมว่า อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในส่วนของโรงเรียนเราสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียน
กาหนดเป็นนโยบายหรือข้อบังคับระเบียบของโรงเรียนในเรื่องของตรงนี้ เพื่อที่จะได้ตระหนักรู้ร่วมกันว่า
ถ้าเด็กนักเรียนในปกครองของท่ า น มีการฝ่าฝืนเครื่องกั้น ก็จะมีข้อบังคับหรือข้อระเบียบลงโทษหรือไม่
อย่างไร ในประเด็นหนึ่งถ้ ามีค นมาฟ้อง ว่าเด็กนักเรีย นของคุณชื่ออะไร ๆ ก็มีบทกาหนดลงโทษได้ ไ หม
เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนคนอื่น ๆ นักศึกษาคนอื่น ๆ ด้วย รวมถึงว่าถ้ายิ่งทาให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็จะเป็นการลงโทษอีกระดับหนึ่ง เพื่อที่จะทาให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมกัน และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ขอภาพต่อไปค่ะ เรื่องต่อไปในประเด็นที่สอง ก็คือเรื่องของศาลารอรถหน้าโรงเรียน อันนี้เป็นตั วอย่างเพียง
จุดเดียวนะคะ หน้าโรงเรียนอรุโณทัย ก็ทราบว่าศาลารอรถ ก็ได้รับการก่อสร้างมานาน แต่ระยะเวลาที่ผ่าน
มาก็น่าจะไม่เคยได้รับการบารุงดูแลรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งตรงนี้ก็คือ มีชาวบ้านที่ร้องเข้ามาว่ามีสภาพ
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แบบนี้ และยิ่งเป็นซี่ระแนง เป็นไม้แผ่นแบบนี้ คือเสี่ยงต่อการตกลงมาทาให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนหรือผู้ใช้
และภาพที่สอง ก็จะเห็นว่า เรื่องของระบบไฟ ดิฉันไม่ทราบว่าระบบไฟที่อยู่ที่ศาลารอรถนี้ เป็นไฟที่ต่อจาก
เทศบาลหรือว่าเป็ น ไฟที่ ต่ อ จากโรงเรี ย น ทีนี้ก็เลยอยากจะเสนอให้มีก ารปรั บ ปรุ ง ว่ า ถ้าเป็นไปได้
เราสามารถใช้ไฟโซลาเซลล์ได้ไหม เพื่อที่จะทาให้ไม่ต้องเสียค่าไฟ ทาให้ ส ามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอด
ทั้งเช้าและเย็น ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหารในสองประเด็นนี้ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณพัชรีฯ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิป รายอีก ไหมครับ ผมจะให้ท างฝ่ายบริหารตอบคาถามทีเ ดีย วเลยนะครับ เชิ ญ ครับ เชิญ
นางสาวมทีรา สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขออนุญาตขึ้นภาพประกอบการอภิปรายค่ะ (ประธาน : อนุญาตครับ) ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้านมา ถึงกองวัสดุที่นามาทิ้งไว้ที่แม่น้าวัง ที่ นี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา
ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาว่า เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิง้ ที่แม่น้าวังแห่งนี้ แล้วเทศบาล
รู้หรือไม่ว่ามีการนาเศษวัสดุมาทิ้ง หรือเทศบาลเป็นคนนามาทิ้งเอง ถ้าเทศบาลทราบเรื่องอยู่แล้วและเป็ น
ผู้ทิ้งหรือมาถมเอง เพื่อการใดคะท่านประธาน ขอคาถามแรกก่อนนะคะ (ประธาน : อภิปรายทีเดียวเลย
ครับ) แล้วคาถามที่ 2 ตรงนี้ ถ้าเป็นการถมเพื่อกักน้าต่อเข้าไปในวัดพระแก้ว เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว และ
ตอนนี้เสีย แล้วการถมตรงนี้จะแก้ไขปัญหาการผันน้าเข้าไปที่บ่อหน้าวัดพระแก้วหรือไม่ ข้อ 3 ทางจังหวัด
เขามีโครงการที่จะขุดลอกแม่น้าวังหลังจากเขื่อนยาง เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ทั้งนี้ทางเทศบาล
เราได้มีการนาเศษวัสดุมาไว้แบบนี้ หรื อมีผู้รับเหมานาเศษวัสดุมาไว้แบบนี้ จะไม่เป็ นการขัดแย้งกับทาง
จังหวัดเหรอค่ะ ที่เขากาลังจะขุดลอกตรงนี้ แล้วข้อที่ 4 ทางเราได้รับหนังสือหรืออะไรยืนยันจากกรมเจ้าท่า
ไหมคะ ว่าสามารถทาแบบนีไ้ ด้ ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณมทีราฯ ฝ่ายบริหาร
จะตอบคาถามเลยไหมครับ เชิญครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่
เคารพ สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอ
อนุญาตตอบคาถามของคุณพัชรีฯ ก่อนนะครับ เรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะเด็กเล็กหน้าโรงเรียนเป็นเรื่องที่หน้า
ห่วง และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ ก็อย่างที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ว่า จริง ๆ หลัก ๆ ก็คือ จิตสานึก
ของผู้ใช้รถ ถ้าอย่างต่างประเทศ ก็จะมี school zone ซึ่งรถก็จะต้องรู้วา่ จะต้องลดระดับความเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถนนฉัตรไชย ตรงนั้นมีตั้ง 4 - 5 โรงเรียนติด ๆ กันเลย โรงเรียนประชาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
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โรงเรียนอรุโณทัย และโรงเรียนมัธยม ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ จากรถจักรยานยนต์ ส่วน
ใหญ่มาจากรถรั บ ส่ ง อาหาร รถ Grab รถ Panda ที่เขาเร่งทารอบกั น อันนี้เรื่องของจิตสานึกก็พูดยากนะ
ครับ พยายามรณรงค์กันตลอดเวลา แต่เรื่องมาตรการการป้องกันความปลอดภัย ในเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องแผงกั้นจราจร หรือเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ตอนนี้เราก็เร่งแก้ไขอยู่นะครับ ถนนหน้าโรงพยาบาลที่
ท่านขึ้นภาพเมื่อสักครู่ จริง ๆ เป็นการทดลอง เพราะผมจาได้ว่าในสภาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่า ลาปางเราไม่
เหมือนจังหวัดอื่นที่เราใช้สีแดงเป็นทางม้าลายไม่ได้ เพราะว่าม้าเขาตื่นเวลาเห็น สีแดง แต่อันนี้เนื่องจาก
ทางจราจรเขาบอกว่า อยากจะขอทดลองดูเพราะว่า เส้นหน้าโรงพยาบาลรถม้าวิ่งผ่านน้อย ทีน้พี อเริ่มทาไป
ปรากฏว่าทางสมาคมรถม้าก็ประสานงานมา บอกว่า ม้าวิ่งไม่ได้จริง ๆ มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ม้าจะ
ตกใจกับสีแดงและบางทีม้าหยุด ก็ไม่เป็นไรแต่บางทีว่ิง ๆ มาแล้วก็เอี้ยวตัวออกไปเลย ทาให้รถพลิกคว่านะ
ครับ เพราะฉะนั้นสีแดงที่ทาไปก็คงจะไม่ใช้ และจะกลับไปใช้สขี าวเหมือนเดิม ประการต่อมา เรื่องของสี จริง
ๆ คุณภาพของสีเราใช้สคี ุณภาพพิเศษที่อยู่ตาม spec ตามมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไป แต่ว่าเวลามีรอยล้อรถ
รอยยางที่วิ่งผ่านบ่อย ๆ ก็จะทาให้เกิดคราบสกปรก ทั้ง ๆ ที่พึ่งทาไปได้ไม่นาน แต่ว่าตอนนี้เรากาลังจะลอง
เครื่องล้าง HIGH PRESSURE เราจะลองเอาตัวอย่างมาใช้ดู ซึ่งตัวนี้ถ้าฉีดแล้วสามารถชะล้างคราบสกปรก
ออกได้เลยทันที เดือนหน้าน่าจะนามาทดลองใช้ ผมคิดว่าผมได้เห็นตัวอย่างจากหลาย ๆ ที่รวมถึงกรมทาง
หลวงที่เขาใช้ได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งบนทางด่ วน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเครื่อ ง HIGH PRESSURE จะทาให้
การทาความสะอาด และความชัดเจนของเส้นจราจรทางม้าลายจะชัดเจนขึน้ ประกอบกับผมก็เซ็นงบแต่ละ
ครั้งในการซื้อสีทางม้าลายก็เป็นเงินจานวนไม่นอ้ ยในแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องนีเ้ ครื่องเดียว ผมคิด
ว่าจะประหยัดงบของการทาสีตรงนี้ไปได้มาก ตรงนีก้ ็ขออนุญาตชี้แจงเรื่องสี สาหรับศาลารอรถหน้าโรงเรียน
จริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะหน้าโรงเรียนอรุโณทัย ศาลารอรถสมัยนั้นปี พ.ศ. 2550กว่า สมัย ดร.นิมิตร จิวะสันติ
การ เป็นนายกเทศมนตรี ตอนนั้ น ก็ เ ป็ น โครงการที่อยู่ในสมัยของท่านที่ทาศาลารอรถตามจุดต่าง ๆ ทั้ง
หน้าโรงเรียนมีความสวยงาม แต่ว่าขาดการทานุบารุง ปล่อยให้ทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน ก็มีการชารุด จริง
ๆ ตอนนี้ผมก็ได้ให้เขาไปสารวจ เพื่อปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะครับ ระบบไฟและฝ้าเพดาน เราคงเปลี่ยน
ระแนงตัวนี้ออก แล้วเปลี่ยนเป็นฝ้าเรียบ รวมถึงไฟก็จะเป็นคล้าย ๆ Downlight รวมถึงการทาสีใหม่ หรือ
ส่วนที่เป็นสายล้างเราก็ใช้กรดเข้าไปล้าง จะทาให้ฟื้นฟูสภาพของศาลารอรถทุกจุดนะครับ ไม่ใช่เฉพาะจุดที่
อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอรุโณทัยอย่างเดียว อันนี้เราก็จะทาทุกจุดที่มี ตอนนี้ก็ สารวจอยู่ แ ต่ ว่ า แต่ ล ะจุ ด
จริ ง ๆ คิ ด ว่ า จะทาพร้ อ มกั น เนื่ อ งจากการชารุ ด ทรุ ด โทรมของแต่ ล ะจุ ด
ไม่เหมือนกัน ก็
เลยต้องแยกทา เลยทาให้ช้า แต่ละจุดมีปัญหาอย่างไรบ้าง อันนี้ก็คิดว่าส่วนที่ท่านสมาชิกได้ถามมาน่าจะ
ตอบคาถามได้ครอบคลุมแล้วนะครับ ส่วนที่สองเรื่องของคุณมทีราฯ ที่ได้สอบถาม ขออนุญาตพูดถึงที่มาที่
ไป วัดพระแก้ วดอนเต้าเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับ มีประวัติยาวนานเป็นพันกว่าปี
มีความ
สวยงามไม่ว่าจะในแง่ของประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใครมาก็จะต้องแวะ ในปี
2554 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีตอนนั้นก็ได้ทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพระแก้ว ตอน
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นั้นผมจาได้งบประมาณ อยู่ประมาณเจ็ดล้านเศษ ๆ ทาเสร็จในปี พ.ศ. 2555 ส่วนหนึ่งของรายละเอียดงาน
ตรงนั้นก็มีการทาบ่อน้า ตัวเลขคร่าว ๆ นะครับ เส้นผ่าศู น ย์ ก ลางน่าจะประมาณ 3 เมตร ลึก 6 เมตร แล้ว
ก็เป็นผิวคอนกรีตเปลือย แล้วก็มีกรวด หินใหญ่เรียงอยู่ด้านนอก ลักษณะเป็นบ่อกรองน้า ฝังด้วยท่อ PVC
เพราะว่า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ็ คือ เราเอาปั๊มซับ เมิร์ส ปั๊มน้าขึ้นไปที่สระน้าหน้าวัดพระแก้ว รวมถึงสระน้า
ดับเพลิงที่อยู่ตรงข้าม วัตถุประสงค์หลักก็มีอยู่สามถึงสี่เรื่อง หนึ่งทาให้มีน้าอยู่ตลอดเวลา ทาให้ภูมิทั ศน์
สวยงาม อันที่สอง พอมีน้าแล้วเราก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการใช้รถดับเพลิงวิ่งไปเติมน้าอยู่ตลอด
เพราะไม่อย่างนัน้ ถ้าน้าไม่มรี ถดับเพลิงก็ต้องวิ่งออกไป ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาน้าล้นจากสระ
หอยสังข์หน้าวัดพระแก้ว น้าที่ล้นออกมาจะถูกผลักลงไปสู่ท่อระบายน้า ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นชุมชนที่เขา
เชือดไก่ พอน้าส่วนนี้ล้นออกไปจะช่วยชะล้างคราบแบคทีเรียทั้งหลาย ทาให้พารามิเตอร์ของน้า ก่อนจะลง
แม่น้าวั งดีขึ้น อันนี้เ ป็นผลพลอยได้นะครับ และอีก ประการหนึ่งก็ คือ เวลาเกิดเพลิงไหม้ รถดับ เพลิงก็
สามารถใช้นาบริ
้ เวณนั้นเติมได้ทันที ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการทาเรื่องของการกักเก็บน้า
ในตอนนั้น ทีนี้ต่อมาในเรื่องปัญ หาเวลามั นแล้ ง บ่อที่ท าไว้ไ ม่มีน้า เพราะฉะนั้นมันก็ จะท าเป็นที่ กั ก น้ า
ลักษณะคล้าย ๆ ฝายเล็ก ๆ ชั่วคราว เพื่อทาให้มีน้าไปเลี้ยงบ่อแล้วก็ปั๊มซับเมิร์ส ทางานได้ อันนี้ก็ทามา
ตลอดเวลา ทามาตั้งหลายปี ผมคิดว่าทาทุกปี เวลาแล้งก็จะทาแนวคันตรงนี้กั้นน้าเพื่อจะให้มีน้าเข้าไปเลี้ยง
ในบ่อที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ ก็จะทาอยู่แนวเดิมตลอดเวลา ซึ่งคิดว่าอันนีก้ รมเจ้าท่าเคยมาดู แล้วให้คาแนะนา
ในการทาที่เก็บน้าชั่วคราว ทีน้ีอกี ประการหนึ่ง เรื่องของกรมเจ้าท่าเช้านีก้ ็มีการประชุมที่จังหวัด ผมไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมเพราะผมประชุมอยู่ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ จริง ๆ ท่านผู้วา่ ฯ ให้ความสาคัญกับโครงการแม่น้าวัง
อย่างมาก แทบจะประชุมเรื่องแม่น้าวังทุกสองอาทิตย์ ตอนนี้ก็ทาโครงการเติมออกซิเจนในน้า เทศบาลก็
เป็นเจ้าภาพในการออกแบบ แล้วท่านผู้วา่ ฯ ก็เป็นคนหาเจ้าภาพร่วม เพื่อจะทาเครื่องอัดอากาศออกซิเจนใน
น้า 20 - 30 ตัว ก็กาลังทยอยทา แล้วโครงการใหญ่ที่ท่านผู้ว่าฯ วางไว้ก็คือ โครงการ Big Rock ทาแม่น้าวัง
ทั้งเส้นสามร้อยกว่ากิโลเมตรเลย เพราะทุกจังหวัดต้องเสนอต่อกระทรวง โครงการที่เลือกมาก็คือโครงการ
ทาแม่น้าวัง โครงการนี้ใช้เงินหลักพันล้านนะครับ รวมถึงโครงการของเทศบาลทั้งหมด ทั้งฝายพับได้ ทั้ง
ระบบบาบัดน้าเสีย ผนังกันตลิ่ง รวมเข้าไปในส่วนนีท้ ั้งหมด พันกว่าล้านบาท ตัวนีถ้ ามว่า เมื่อเช้ากรมเจ้าท่า
ก็เป็นกรรมการร่วม มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม ก็มีการอธิบายและพูดกันถึง เรื่องนี้ ช่างของเราสองคนก็
อยู่ในนั้นด้วย ประการที่หนึ่ง ก็เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นฝายถาวรหรือที่เก็บน้าถาวร เราไม่ได้ปิดกั้นทางน้า
ทั้งหมด ยังมีช่องให้น้าไหลผ่ า น ประการที่สองวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นอะไรที่ไหล ตามน้าได้ อย่างเช่น เมื่อก่อน
ก็เป็นกระสอบทรายบ้าง เป็นทรายบ้าง แต่รอบนี้ที่ทา เทศบาลทาเองนะครับ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผมเล่ามา
เมื่อสักครู่ เราก็ใช้เศษวัสดุที่มี ก็เอาไปปูเรียงไว้ เพื่อทาเป็นแนวกั้นน้า ทีน้ถี ้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่า
พวกนี้เวลาทาทุกปี ทุกครั้ง ไม่ว่าจะใช้แนวกระสอบก็ดี ใช้ทรายใช้อะไรก็ดี เนื่องจากผมเรียนว่าเป็นแนว
ชั่วคราว วัสดุชั่วคราว เลยจากแนวนี้ไปประมาณ 5 เมตร ไปทางสะพานเสตุวารี ลึกลงไปตรงนั้นมันจะเป็น
โพรงใหญ่ ๆ ซึ่งเวลาฤดูน้าหลากทุกครั้ง น้าจะพัดพวกนี้หายลงไปในโพรงนั้น ทุกครั้งโดยที่เราไม่ต้องไป
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รื้อทิ้ง เพราะฉะนั้นอันนีก้ ็จะถูกพัดออกไปโดยธรรมชาติของเวลาน้ามา แต่เชื่อว่าปีน้ี ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่
เราจะทาวิธีนีแ้ ล้ว เพราะว่าเดือนหน้าเรามีเซ็นสัญญากับผู้รับจ้าง สาหรับการทาฝายพับได้ ซึ่งผมก็ได้ชี้แจง
ไปแล้วว่า การทาฝายพับได้มันสามารถทาระดับน้าขึ้นไปถึงสุดเขตเทศบาลคือสะพานเสตุวารี ซึ่งพอน้าเต็ม
ตลอด ไม่ว่าจะฤดูแล้งก็ตาม ตรงนี้ก็ไม่ต้องทาแล้วเราก็สามารถใช้ซับเมิร์สปั๊มขึ้นไปเลี้ยงได้ตลอดเวลา ขอ
อนุญาตชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ
สมาชิกฯ ท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์

มี

นายภั ทร โลหิต กาญจน์ สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอใช้เวลาสักครู่นะครับ ไหน ๆ ก็ได้ฟังสมาชิกที่ผ่าน ๆ มาได้ฝากถึงศาลารอรถด้วยพอดี ผมก็เลย
จะฝากเรื่องเดียวกัน ทางฝ่ายบริหารก็ได้ตอบว่าจะมีโครงการที่จะทาศาลาต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงหน้า
โรงเรียนอยู่แล้ว ผมก็อยากจะฝากสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับ คือหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ครับ ซึ่งช่วงที่
ผ่านมาฝนตก ส่วนใหญ่เวลาเด็กหลังเลิกเรียนจะมายืนรอกัน ครู อาจารย์ ก็จะผลัดเวรกันมากั้นทางม้าลาย
ซึ่งระหว่างตัวอาคารกับถนน และผู้ปกครองเวลามารับมันห่างไกลกันครั บ เลยมีผู้ปกครองของเด็กนะครับ
ฝากปัญหานีม้ าให้เทศบาลช่วยดูแลให้ด้วย ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครั บ คุณภัทรฯ มี ส มาชิ ก ฯ
ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ก่อนที่ผมจะปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการฯ ครับ

นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการสามัญที่เราตั้งขึ้น
มาทั้ง 2 ชุด ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะปิดการประชุม ซึ่งเมื่อสักครู่นี้สภาเทศบาลนครลาปางได้คัดเลือก
คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 2 ชุด และมีมติให้คณะกรรมการสามัญ ทั้ง 2 ชุด
ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ จานวน 30 วันตั้งแต่ วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจากสมัยประชุมสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจาปี 2565 สิ้นสุดลงในวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 การดาเนินการศึกษาของคณะกรรมการ
สามัญ ทั้ง 2 ชุด ดังกล่าว จึงเป็นการดาเนินกิจการนอกสมัยประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 111 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้
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ไม่ให้ประชุมเกิน 3 ครั้ง” วรรคสอง กาหนดว่า “การประชุมเกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้เมื่อมีเหตุ
จาเป็นและได้รับอนุมัตจิ ากประธานสภาท้องถิ่น” ข้อ 116 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “หากคณะกรรมการดาเนินการไม่
แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน” และ
วรรคสอง กาหนดว่า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง...แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอานาจ
ประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตขยายเวลาที่กาหนดไว้
ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป” กล่าวโดยสรุป คือ
การดาเนินการของคณะกรรมการสามัญทั้ง 2 ชุด ที่สภาได้มมี ติแต่งตั้งไว้ถึงแม้จะกาหนดระยะเวลาศึกษา 30 วัน
แต่คณะกรรมการฯ สามารถประชุมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าหากว่ามีความจาเป็นจะต้องประชุมเกิน 3 ครั้ง จะกระทา
ได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาฯ และ
หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาฯ เพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา แล้วรายงานให้สภาฯ
ทราบในการประชุมสภาฯ ในสมัยต่อไป และตามระเบียบฯ ข้อ 109 กาหนดว่า “การนัดประชุมและการเปิดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ” ดังนั้น หลังจากที่ท่าน
ประธานสภาฯ ได้ปิดการประชุมแล้ว ผมขออนุญาตนัดคณะกรรมการสามัญฯ ทั้ง 2 ชุด ประชุมเพื่อที่จะได้
ดาเนินการเลือกประธานและเลขานุการ ดังนี้
- คณะกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาฯ
- คณะกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.45 นาฬิกา ณ ห้องสมาชิกสภาฯ

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลนคร
ลาปางได้ใช้เวลาในการประชุมมาทั้งวัน แล้ว เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิดการประชุมและ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้
เลิกประชุมเวลา 18.15 น.

(ลงชื่อ) .......................................................................
(นายวรดล หวานแหลม)
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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(ลงชื่อ) ....................................................................
(นายนพดล ผดุงพงษ์)
ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง

