รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
วันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 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. นางสาวพิชญาพร
24. นางสาวสรัญญา
25. นายวรดล

ผดุงพงษ์
คุรุภากรณ์
พงษ์ไพบูลย์
ชุ่มตา
สุวรรณเนตร
สท้านไตรภพ
มูลบ้านดง
ไหวมาเจริญ
เจนตวนิชย์
หงษ์ใจสี
คาพิชัย
สัทธาธิก
โลหิตกาญจน์
เติงจันต๊ะ
ชุ่มแสง
ฐานิสรากูล
ลออเลิศลักขณา
ชูวัฒนกูล
บรรจงจิตต์
ปัญญาทอง
อินเตชะ
พุทธา
พิชญวิวัฒน์
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
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร)
1. นายกิตติ

จิวะสันติการ

2. นายสุรพล
3. นางสาวดวงเดือน
4. นายอนุสรณ์
5. นายนนทวัชร์
6. นายเศรษฐวุฒิ

ตันสุวรรณ
ไชยชนะ
สินธุเขียว
แสงเจริญ
จิวะสันติการ

รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลาปาง

สุขารมย์
วิรัตน์เกษ
สมคิด
ลักษณะกุลบุตร
จวงพลงาม
วงศ์มณี
อุตยานะ
เกษสุวรรณ
ละมัยเกตุ
จาปาอูป
แก้วกระจ่าง
พรรณรัตน์
เรืองรุ่ง
วงศ์ชมภู
อดิษพันธ์
กุลโมรานนท์
เทพพรมวงศ์
คุณชมภู
วงศ์พรม
ทองคา
อินใจ
หงสกุล

ปลัดเทศบาลนครลาปาง
รองปลัดเทศบาลนครลาปาง
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักช่าง
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายพีระยศ
3. นางสาวอุษา
4. นางจันทร์จริ า
5. นายสุนทร
6. นายวิชญ์ศิคภัทร์
7. นายอนุรักษ์
8. นางสาวจิตลดา
9. นางนัฤภร
10. นายสวาท
11. นายสวัสดิ์
12. นางสาวกนกกาญจน์
13. นางสาวสุกัลญา
14. นายวัชรพงศ์
15. นายภาคิน
16. นางรุ่งทิพย์
17. นายสุชาติ
18. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์
19. นางสาววิไล
20. นางชัญญานุช
21. นางชุติมา
22. นางสาวนริศรา
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23. นางอัปสร
24. นางเบญญาภา
25. นางเลิศลักษณ์
26. นางสาวพิมพ์ณารา

หมอมูล
ต้นกันยา
ทรัพย์รุ่งทวีผล
ทองคา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คนงานสารบรรณ

พัฒนานุกูล
ธะนะคา
สาระจันทร์
ศรีจันทร์

ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
สื่อมวลชน
ผบ.หมู(่ ป) สภ.เมืองลาปาง
รอง ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.5

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสุพล
2. นางสาวรัตนา
3. ส.ต.ท.ปรัชญาณัฐ
4. น.ส.ต. ภานุวัฒน์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวรดล หวานแหลม เลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านสมาชิก สภา
เทศบาลนครลาปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุม
ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2565 กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการ
ประชุม จานวน 21 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม ก่อนที่ผมจะนาเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมา
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เนื่องจากวันนีเ้ รามีสื่อมวลชนเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม สภาเทศบาล
นครลาปางในครั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของการ
ประชุม กระผมขอนาเรียนชี้แจงว่า ในการที่จะบันทึกภาพหรือกระทาการอื่นใดที่จะเป็นการรบกวนทาง
สมาชิกสภาฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาตามระเบียบวาระ เราต้องขอความร่วมมือว่า ขอให้ท่านอยู่ในที่
ที่จัดไว้ให้ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินบันทึกภาพหรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
สมาชิกสภาฯ นะครับ บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานสภาฯ ได้กาหนดนัดหมายแล้ว กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญ
ท่านนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ได้จุ ดธู ป เทีย นบู ชาพระรัตนตรัย และดาเนิน การ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครลาปางขอต้อนรับ
ทุกท่านที่มาร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาปางในครั้งนีด้ ้วยความยินดียิ่ง บัดนี้ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลาดับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการ
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สภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลาปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จงหรือแถลงญัตติ
ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขอนาเรียนชี้แจงการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภา
เทศบาลนครลาปาง ตามหนังสือเทศบาลนครลาปาง ดังต่อไปนี้
หนังสือ
ที่ ลป 52001/5306

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
ถนนฉัตรไชย ลาปาง 52100
11 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชีแ้ จง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลาปาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง
อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ ลป 52001(สภา)/85 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลาปางกาหนดประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 ในวั น จั น ทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้ก ารประชุมดั งกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อานาจตามความในมาตรา 48
เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอมอบหมายให้
ปลั ด เทศบาล ผู้ อ านวยการส านั ก /กองต่ า ง ๆ เป็ น ผู้ แ ถลงข้ อ เท็ จ จริ ง และให้ ร องนายกเทศมนตรี ฯ
ที่รับ ผิด ชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญั ตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
รองนายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติ จิวะสันติการ
(นายกิตติ จิวะสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
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นายกเทศมนตรีนครลาปาง
จึ ง เรี ย นแจ้ ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอนาเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระเป็นลาดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
ที่ป ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอแนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่โอนย้ายมาดารงตาแหน่งในเทศบาลนคร
ลาปางใหม่ จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นางจันทร์จริ า ลักษณะกุลบุตร
ผูอ้ านวยการสานักช่าง
2. นายภาคิน
อดิษพันธ์
ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ในนามของสภาเทศบาลนครลาปางขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง เพื่อที่จะมาทางานร่วมกัน
ในการพัฒนาและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางต่ อ ไป
ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีดังนีค้ รับ
1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ครั้งที่ 2/2565
1.2 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ครั้งที่ 9/2565
1.3 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ครั้งที่ 9/2565
1.4 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ครั้งที่ 1/2565
1.5 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) ครั้งที่ 2/2565
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565 ต่อไป ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครัง้ ที่ 9/2565 ต่อ ไป ข้อ 1.3 ประกาศ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ครั้งที่ 9/2565 ต่อไป
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ข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่
1/2565 และข้อ 1.5 ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) ครั้งที่ 2/2565 โดยเทศบาลฯ (กองยุทธศาสตร์ฯ) ได้จัดส่งประกาศพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ศกึ ษาและนามาประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป มีท่านใดจะสอบถาม
อะไรไหมครับ เมื่อไม่มีถือว่า ที่ประชุมรับทราบนะครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2565 วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการ
ประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวมที รา
สัทธาธิก
นางสาวมที ร า สั ท ธาธิ ก สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- หน้าที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” ขอแก้ไขเป็น
“ทีน่ ตี้ รงนีจ้ ะอยู่ในเขตเทศบาล”
- ข้อความถัดไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา” ขอแก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่
สุชาดา”
- ข้อความถัดไป ข้อความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน
ก็สอบถามดิฉันว่า”
- ข้อความถั ด ไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิ้งที่แม่น้าวังแห่งนี้ แล้ว
เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนามาทิ้ง” ขอเพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิ้งที่
แม่น้าวังแห่งนี้ แล้วเทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนาเศษวัสดุมาทิง้ ”
- และขอเว้นวรรค หน้าข้อความ “หรือเทศบาลเป็นคนนามาทิง้ เอง”
- บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว เครื่องสูบน้าใช่ค่ะตอนนี้เสีย ” ขอแก้ไขเป็น
“เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย” ขอบคุณค่ะ

7
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ นางสาวมที ร า สัทธาธิ ก
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
- หน้าที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” ขอแก้ไขเป็น
“ทีน่ ตี้ รงนีจ้ ะอยู่ในเขตเทศบาล”
- ข้อความถัดไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา” ขอแก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่
สุชาดา”
- ข้อความถัดไป ข้อความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน
ก็สอบถามดิฉันว่า”
- ข้อความถั ด ไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิ้งที่แม่น้าวังแห่งนี้ แล้ว
เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนามาทิ้ง” ขอเพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิ้งที่
แม่น้าวังแห่งนี้ แล้วเทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนาเศษวัสดุมาทิง้ ”
- และขอเว้นวรรค หน้าข้อความ “หรือเทศบาลเป็นคนนามาทิง้ เอง”
- บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว เครื่องสูบน้าใช่ค่ะตอนนี้เสีย ” ขอแก้ไขเป็น
“เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย”
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- หน้าที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนตี้ รงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” แก้ไขเป็น “ที่นี้
ตรงนีจ้ ะอยู่ในเขตเทศบาล”
- ข้อความถัด ไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกั บ เจ้าแม่สุชาดา” แก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกั บ เจ้าแม่
สุชาดา”
- ข้อความถัดไป ข้ อ ความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า ” แก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน
ก็สอบถามดิฉันว่า”
- ข้อความถั ด ไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิ้งที่แม่น้าวังแห่งนี้ แล้ว
เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนามาทิง้ ” เพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่นามาทิง้ ที่แม่น้า
วังแห่งนี้ แล้วเทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการนาเศษวัสดุมาทิง้ ”
- และเว้นวรรค หน้าข้อความ “หรือเทศบาลเป็นคนนามาทิง้ เอง”
- บรรทั ด สุ ด ท้าย ข้อความ “เรามี เ ครื่ อ งสู บ น้าอยู่ แ ล้ ว เครื่องสูบน้าใช่ค่ะตอนนี้เสีย” แก้ไขเป็น
“เรามีเครื่องสูบน้าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย”
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม
ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุ ม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลนครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง รับรองรายงานการประชุม 23
เสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครล าปาง สมั ย ประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

4.1 รายงานผลการศึก ษาร่า งเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ อ งที่
คณะกรรมการที่ส ภาท้อ งถิ่ นตั้งขึ้นพิ จารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานผลการศึก ษาร่า งเทศบัญ ญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เ คารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ ไ พบู ล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการ ขอรายงานผลการศึกษา
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
******************************
ตามที่ส ภาเทศบาลนครลาปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึก ษาร่างเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาล
นครลาปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่ อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
ประกอบด้วย

1. นายสมหมาย
2. นางสาวอมลยา
3. นางรัญจวน
4. นางสาวสรัญญา
5. นายสุพจน์
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พงษ์ไพบูลย์
เจนตวนิชย์
คาพิชัย
เจนวานิชกุล
มูลบ้านดง

ทั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จานวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ศึ ก ษาร่ างเทศบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวเรีย บร้ อ ยแล้ ว จึ งขอรายงานผล
การศึกษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศกึ ษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 9, 20
และ 29 มิถุ นายน 2565 และลงพื้ นที่สารวจเมื่อวันที่ 14 มิถุ นายน 2565 ร่วมกั บ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ย วข้อง
ประกอบด้วย
1. นายภาสกร
แก้วคาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. นายวรดล
หวานแหลม
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
4. นางสาวชุตภิ า
เลาหพงค์สมบูรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
จากการศึ ก ษาและลงพื้ น ที่ ส ารวจข้ อ มู ล ร่างเทศบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าว คณะกรรมการฯ จึ งขอ
รายงานผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ท่านประธานครับ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล กรรมการและ
เลขานุการ เป็นผู้อา่ นรายงานต่อที่ประชุมครับ (ประธานสภาฯ อนุญาต)
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออ่านรายงานต่อที่ประชุม
1. ที่มาและความสาคัญของร่างเทศบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครลาปางมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็น
เทศบัญ ญั ติก าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ สุ ขลัก ษณะส่วนบุ ค คลของผู้จาหน่ ายหรือผู้ช่วยจาหน่ ายสิ นค้ า
สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น การรักษา
ความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ กาหนดการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
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การป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ขอรับ ใบอนุญ าตจาหน่ายสิน ค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการเรีย กเก็ บ ค่าธรรมเนีย มการออก
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง
ปัจจุบันมีผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญ หาความไม่สะอาดและความ
ไม่เป็นระเบียบเรีย บร้อย ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็นต้องตราเทศบัญ ญั ติเทศบาลนคร
ล าปาง เรื่อง การจาหน่ายสิ นค้ าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่ อปรับ ปรุงเทศบั ญ ญั ติว่าด้วยการ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
2. เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติฯ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ประกอบด้วย 7 หมวด 33 ข้อ ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
หมวดที่ 3 อานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และผูซ้ ึ่งได้รับแต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวดที่ 4 ใบอนุญาต
หมวดที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
หมวดที่ 6 บทกาหนดโทษ
หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล
โดยจากการศึกษาเนือ้ หาทั้ง 7 หมวด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า
1. ปัจจุบันการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของหรืออาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ
วิธีการเร่ขายไม่ปรากฏในเขตเทศบาลนครลาปาง ดังนั้น ร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงควรตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ย วกั บ การเร่ขาย ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 6
(บางส่วน) ข้อ 10 (ทั้งหมด) ข้อ 11 (ทั้งหมด) และข้อ 13 (บางส่วน)
2. ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ควรห้ามมิให้บุคคลอื่นทาการค้าแทนผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าที่ได้ยื่นแจ้งในขั้นตอนการขออนุญาต (สามารถเพิ่มเติม
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ได้ในข้อ 6) เพื่อป้องกันการนาพื้นที่ที่มีการผ่อนผันไปหาประโยชน์โดยการนาไปให้เช่าช่วงซึ่งจะเป็นการขัด
ต่อเจตนารมณ์ในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว
3. ในการก าหนดแผงส าหรับ วางสิ น ค้ า และการจั ด เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค วรก าหนดไว้ใ นข้ อ
เดียวกัน โดยแผงสาหรับวางสินค้าควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวกและห้ามวางกับพื้น
และให้ผู้จาหน่ายสินค้าจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้
แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า (ในข้อ 8 (2) และ (9))
4. ในข้อ 8 (8) กาหนดว่า “ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือ
กระทาโดยวิ ธี อื่ น ใดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น” ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้วิ ท ยุ เ ทปหรือ
อาจจะมีแต่เป็นจานวนน้อย ดังนัน้ จึงเห็นควรตัดคาว่า “หรือเปิดวิทยุเทป”
5. ในหมวด 4 ใบอนุ ญ าต ข้อ 17 ก าหนดว่า “ผู้ใดประสงค์จ ะจาหน่ายสิน ค้ าในที่ ห รือ ทาง
สาธารณะให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
เทศบาลนครลาปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน
1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก 1 รูป” ในประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็น
ว่า การให้ผู้ยื่นคาขอรับในอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นโดยนาหลักฐานดังกล่าวมายื่นด้วยนั้น จะเป็นการ
เพิ่ ม ภาระค่ าใช้จ่ายให้ แก่ ป ระชาชนและไม่ ส อดคล้อ งกั บ ยุ ค ปั จจุบั น ซึ่ งเทศบาลนครล าปางสามารถน า
เทคโนโลยีหรือภาพถ่ายดิจิทัลมาให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตได้ จึงเห็นควรตัด (5) ออกทั้งหมด
3. อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตและการต่ออายุใบอนุญ าตการจาหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ที่แนบท้ายร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ควรจะมีการแบ่งพืน้ ที่เป็นระดับขั้นบันไดเพื่อความเหมาะสมและเป็น
ธรรม ดังนี้
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
ฉบับละ 100 บาท
ข. พืน้ ที่ไม่เกิน 1 – 2 ตารางเมตร
ฉบับละ 200 บาท
ค. พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร
ฉบับละ 300 บาท
ง. พืน้ ที่ไม่เกิน 3 – 4 ตารางเมตร
ฉบับละ 400 บาท
จ. พืน้ ที่ไม่เกิน 4 – 5 ตารางเมตร
ฉบับละ 400 บาท
ฉ. พืน้ ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ ไป
ฉบับละ 750 บาท
4. ผลจากการลงพื้นที่สารวจ
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คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สารวจตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครลาปาง พบว่า
ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลฯ มีผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยเฉพาะบนฟุตบาทซึ่งเป็นที่สาหรับ
ประชาชนใช้ สั ญ จร อาทิ ถนนราชวงศ์ ถนนป่ า ขาม (บริ เวณหน้ า โรงพยาบาลล าปางทั้ ง 2 ฝั่ ง) ถนน
พหลโยธิน (หน้าโรงเรีย นลาปางกั ล ยาณี ถึงแยกเรือนจา) ฯลฯ โดยในบางร้านค้าดูไม่สะอาดและไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย กีดขวางการสัญจรของประชาชนและนักเรียน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า
ร่างเทศบัญญัติฯ มีความจาเป็นที่จะต้องประกาศใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้ร่างเทศบั ญญัติฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่า
เทศบาลนครลาปางควรจะพิจารณากาหนดพื้นที่ผ่อนผันสาหรับการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครลาปาง
ต่อไปนี้
1. ถนนพระเจ้าทันใจ ฝัง่ โรงเรียนอนุบาลลาปางในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 13.00 – 18.00 น.
2. ถนนเจริญประเทศ ฝัง่ เขื่อนยาง บริเวณตั้งแต่สามแยกปลาเผาถึงสะพานแขวน
3. ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่แยกไทไทยโอสถถึงแยกตัดถนนไปรษณีย์
4. ถนนราชวงศ์ตลอดสาย
5. ถนนรอบเวียง ซอย 1
6. ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนลาปางกัลยาณีถึงแยกเรือนจา
7. ถนนป่าขาม ตั้งแต่หา้ แยกประตูชัยตลอดสาย
8. ถนนไปรษณีย์ตลอดสาย
9. ถนนสนามบิน ตั้งแต่หา้ แยกประตูชัยจนถึงสี่แยกสนามบิน
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ สมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการ
(นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์)
ลงชื่อ อมลยา เจนตวนิชย์ กรรมการ
(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์)

ลงชื่อ รัญจวน คาพิชัย กรรมการ
(นางรัญจวน คาพิชัย)

ลงชื่อ สุพจน์ มูลบ้านดง กรรมการ
(นายสุพจน์ มูลบ้านดง)
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ลงชื่อ สรัญญา เจนวานิชกุล กรรมการและเลขาฯ
(นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล)

นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการก็ได้อ่านรายงานผล
การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. ของคณะกรรมการฯ นะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่สภาฯ
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ... และคณะกรรมการได้รายงานผลการศึกษาให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็น
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว
ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญั ตติ คือ พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญ ญั ติว่า “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญ ญัติ โดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญ ญั ตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญ ญั ติให้เทศบาลตราเทศบัญ ญั ติหรือให้อานาจตราเทศบัญ ญั ติ ”
วรรคสอง บัญ ญัติว่า “ในเทศบัญ ญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญ ญั ติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43
บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า (2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
การจาหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็ บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรัก ษาความสะอาดของ
ภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่าง ๆ (3) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่
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หรือทางสาธารณะ (4) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้า (5) กาหนดการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษา
ความสะอาดและป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ งการป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด เหตุ ราคาญและการป้ อ งกั น
โรคติดต่อ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้ ...” ข้อ 47 กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” ขอนาเรียนชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับญัตติดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ในญั ตตินี้ จะมีสมาชิก สภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญ ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่ มเติม
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบรับหลักการ 17 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบรับ หลักการฯ โปรด
ยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 17 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อ
ระเบียบครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครล าปาง ขออนุ ญ าตน าเรีย นชี้ แจงระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งต่อ ญั ต ติ ที่ ก าลั งพิ จารณากั น คื อ ญั ตติ เรื่อ ง
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ซึ่งขณะนี้ได้ผา่ นการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการไปแล้ว ซึ่งต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง
ขั้นแปรญัตติ ซึ่งจะมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุ มัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น ผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า กาหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอ
ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) กาหนดว่า
“ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญ ญั ติส ามวาระรวดเดียวตามข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การเสนอ
ญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง กาหนดว่า “การ
รับรองญั ตติเช่นว่านี้ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “สมาชิกสภา
ท้องถิ่ นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้ อยค าใดต่อที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นให้ย กมือขึ้นพ้ นศีรษะ เมื่อประธานสภา
ท้ อ งถิ่ น อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง กล่ า วได้ โดยให้ ยื น กล่ า ว ณ ที่ ข องตน หรื อ ที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ก็ ไ ด้ และต้ อ งกล่ า วกั บ
ประธานสภาท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปเป็นสาระสาคัญ ได้ว่า
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ที่เสนอ
มานี้โดยหลั ก การต้ อ งพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ ที่ ป ระชุ ม ฯ จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดี ย วก็ได้
โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มี
จานวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จานวน 8 ท่านเป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุม
สภาฯ อนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่ สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์
จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว ก็ให้ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ
อนุ ญ าตแล้ ว จึ งเสนอได้ และต้ อ งมี ส มาชิ ก สภาฯ รับ รองอย่ างน้ อ ย 2 คน ขอน าเรียนชี้ แจง ข้ อระเบี ยบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบาย
ข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอนาเรียนปรึกษาในที่ป ระชุมว่าจะดาเนินการอย่างไร ขอเชิญ สมาชิก ฯ
เสนอครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ านไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญั ตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียวครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญั ตติร่างเทศบั ญญั ติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... เป็นสามวาระรวด ขอผูร้ ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ
ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
ซึ่งขณะนี้มีจานวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 23 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จานวน 8 ท่าน สมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอร่วมเชิญครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสาม
วาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายวันชนะ สุวรรณเนตร
นายวันชนะ สุ วรรณเนตร สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสาม
วาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสามารถ พุ ท ธา สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ ที่ป ระชุม พิ จารณาญั ต ติร่าง
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เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายบุญทรง ชุ่มแสง
นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายบุญ ทรง ชุ่มแสง สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาญั ต ติร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระ
รวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มี ผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระ
รวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิฉัน นางรัญ จวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญั ตติร่างเทศ
บัญ ญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวด
เดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้มีผู้เสนอร่วมจานวน 8 ท่าน
มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด ต่อไปขอผู้รับรอง
ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอ
สรุปผูเ้ สนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวด จานวน 8 ท่าน คือ
1. นายกรณฐพรครองภพ
2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
3. นายวันชนะ
4. นายสามารถ
5. นายบุญทรง
6. นายเสริมเกียรติ
7. นายวิบูลย์
8. นางรัญจวน

สท้านไตรภพ
หงษ์ใจสี
สุวรรณเนตร
พุทธา
ชุ่มแสง
ชูวัฒนกูล
ฐานิสรากูล
คาพิชัย

ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 15 เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 9 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครล าปาง เรื่อ ง การจาหน่ ายสิ นค้ าในที่ ห รือ ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในวาระที่ ส อง ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ก่อนจะดาเนินการในวาระที่สอง ผมขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอคาแปรต่อที่
ประชุมดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง กาหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรค
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หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปร
ญั ต ติ ล่ ว งหน้ า เป็นหนังสือ โดยให้แ ปรญั ต ติ เ ป็ น รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ในกรณี ที่ส มาชิก สภาท้องถิ่ นเป็นผู้แปรญั ตติ จะต้องมีสมาชิก สภาท้องถิ่นรับ รองเช่นเดียวกั บ การเสนอ
ญัตติ” และวรรคท้ายกาหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญั ต ติ ด้ ว ยวาจาได้” ข้อ 51 วรรคหนึ่ง กาหนดว่ า “ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้ น แต่ ที่ ป ระชุ ม สภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” ข้อ 80 กาหนดว่ า “เมื่อประธานสภาถามที่
ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบด้วย” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้นาเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่สรุปความว่า “ในการพิจารณาใน
วาระที่สองให้ แปรญัตติเรียงลาดับเป็นรายข้อ ๆ ไป เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น โดยการ
เสนอคาแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ ข้อใดก็ให้เสนอคาแปรญัตติด้วย
วาจาเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอคาแปรญั ตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ
รับรองอย่างน้อยสองคน และในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอคาแปรญัตติให้แก้ไขร่างเทศบัญญั ติข้อใด เมื่อ
ท่านประธานสภาฯ ถามที่ประชุมสภาฯ ว่า จะมีผู้ใดเสนอเป็น อย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุม
สภาเห็นชอบด้วยการการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอพักการประชุม 3 นาทีครับ
พักการประชุม 3 นาที
เริ่มประชุมต่อ

เวลา 10.30 น.

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอดาเนินการประชุม ต่อนะครับ
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปเมื่อ
สักครู่ สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญั ตตินะครับ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระที่ สอง เพื่อให้การ
ประชุมพิจารณาในวาระนี้กระชับ รวดเร็ว และเรียบร้อย จึงจะขอมติในที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระ
ทีส่ อง จะพิจารณาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มกี ารแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้น ส่วนข้อไหนที่ไม่มีการแปรญัตติ

20
ให้แก้ไขถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิมนะครับ เนื่ องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือแล้ว ก่อนที่
จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิก อยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงลาดับข้อเฉพาะที่มกี ารแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้นโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 13 เสียง ให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงลาดับข้อ
เฉพาะที่มกี ารแปรญัตติให้แก้ไข, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไปสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
คาแปรให้แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 6 วรรคสอง
ตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการ “เร่ขาย” ออก เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่
หรือ ทางสาธารณะ โดยลั กษณะวิธี การจัดวางสิ นค้ าในที่ หนึ่ งที่ ใดเป็ นปกติ เว้นแต่ จะได้รับใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เนื่องจากปัจจุบันการจาหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายไม่ปรากฏในเขตเทศบาล
นครลาปาง และขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ 6 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด
หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จาหน่ายสินค้า หรือ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว ” ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการนาพื้นที่ที่มีการผ่อนผันไปหาประโยชน์โดยการนาไปให้เช่าช่วง ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์
ในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผูร้ ับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มนี ะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ
ก่อนทีผ่ มจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด
22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบตามคาขอแปรของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 14 เสียง
ให้ ตั ด ข้อ ความ ข้อ 6 วรรคสอง เป็ นข้อ ความใหม่ ดั งนี้ “ห้ ามมิ ให้ ผู้ใดจ าหน่ าย
สิ น ค้ าในที่ ห รือ ทางสาธารณะ โดยลั ก ษณะวิธี ก ารจั ด วางสิ น ค้ าในที่ ห นึ่ งที่ ใดเป็ น ปกติ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”
เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 6 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด
หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จาหน่ายสินค้า หรือ
ผู้ช่วยจาหน่ า ยสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญ าต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ ย นแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว”,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครล าปาง เรื่ อ ง การจ าหน่ ายสิ น ค้ าในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในหมวด 2 จากเดิ ม
“หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย” ขอแก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ” ขอบคุณค่ะ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นางรัญจวน คาพิชัย โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 13 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 13 เสียง
ให้ตัดข้อความในหมวด 2 เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออก
เสียง 9 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิ ตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
สมาชิ ก สภาฯ ผู้ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในบั ญ ชี อั ต ราค่ าธรรมเนี ย ม การออกใบอนุ ญ าตและการต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
แนบท้ายเทศบัญญัตติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 1
ที่คณะกรรมการได้ศึกษาร่างแล้ว มีบัญญัติตั้งแต่ข้อ ก ถึง ข้อ ฉ ในข้อ ก พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบับ
ละ 100 บาท ตามร่างเดิม ผมขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ ข จากเดิ ม “ข้อ ข พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 1 – 2 ตารางเมตร
ฉบับละ 200 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ข พืน้ ที่ตั้งแต่ 1 - 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท” และขอเสนอคาแปร
ญัตติ ข้อ ค จากเดิม “ข้อ ค พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ค พื้นที่
ตั้งแต่ 2 - 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” และขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ ง จากเดิม “ข้อ ง พื้นที่ไม่เกิน
3 – 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ง พื้นที่ตั้งแต่ 3 - 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท”
และขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ จ จากเดิ ม “ข้อ จ พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 4 – 5 ตารางเมตร ฉบั บ ละ 400 บาท”
ขอแก้ไขเป็น “ข้อ จ พืน้ ที่ตั้งแต่ 4 - 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เราจะพิ จ ารณาคาแปรญั ตติ โดย
เรียงลาดับเป็นรายข้อไปนะครับ เมื่อถึงข้อนัน้ คุณภัทรฯ ก็ค่อยเสนอคาแปรญัตตินะครับ
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นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง รับทราบครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 8 (2) และ
(9) โดยนาข้อความใน (9) มารวมไว้ใน (2) เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ ข้อ 8 (2) “แผงสาหรับวางจาหน่าย
สินค้า ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก ห้ามวางกับพื้น และให้ผู้จาหน่ายสินค้าจัดเก็บ
อุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริ เวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิก
ทาการจาหน่ายสินค้า” และ (8) ให้ตัดคาว่า “หรือเปิดวิทยุเทป” ออกเป็นข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ “ห้ามใช้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่
ผูอ้ ื่น” ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 13 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 13 เสียง
ในข้อ 8 (2) และ (9) โดยนาข้อความใน (9) มารวมไว้ใน (2) เป็นข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 8 (2) “แผงสาหรับวางจาหน่ายสินค้าต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก ห้ามวางกับ
พื้น และให้ผู้จาหน่ายสินค้าจัดเก็บอุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้
แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า”
ให้ ตั ด ข้ อความใน ข้อ 8 (8) เป็ น ข้อ ความใหม่ ดั งนี้ “ห้ ามใช้ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
เครื่องขยายเสียง หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผอู้ ื่น”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 9 คน
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยขอตัดข้อความในข้อ 10
ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจาหน่ายสินค้าโดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นางรัญจวน คาพิชัย โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 14 เสียง
ให้ตัดข้อความในข้อ 10 ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจาหน่ายสินค้า
โดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขตเทศบาลนครลาปาง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยขอตัดข้อความในข้อ 11 ออก
ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจาหน่ายสินค้าโดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขต
เทศบาลนครลาปาง ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่ านใดเสนอเป็ นอย่ างอื่ นอีกหรือไม่ ไม่มี นะครับ ฝ่ ายบริหารมีอ ะไรเพิ่ มเติม หรือ ไม่ ไม่มี น ะครับ
ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 24
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบตามคาขอแปรของ นางรัญจวน คาพิชัย โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 15 เสียง
ให้ตัดข้อความในข้อ 11 ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจาหน่ายสินค้า
โดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขตเทศบาลนครลาปาง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 9 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ข้อต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
คาแปรให้แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 13 วรรค
สอง เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการ “เร่ขาย” ออก เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” และขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ 13 วรรคท้าย เป็นดังต่อไปนี้ “การเปลี่ยนแปลง
ชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จาหน่ายสินค้า
หรือผูช้ ่วยจาหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว ”
ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับข้อ 6 ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 14 เสียงครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 14 เสียง
ตัดข้อความ ข้อ 13 วรรคสอง เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”
เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 13 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด
หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จาหน่ายสินค้า หรือ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้ อ งถิ่ น ได้ จ ดแจ้ ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว ”,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 10 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ข้อต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
คาแปรให้แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ
กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติขอแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 17 ที่กาหนด
ว่า “ผูใ้ ดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ณ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก งานเทศบาลนครล าปาง พร้ อ มกั บ เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้ (5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต
และผู้ช่วยจาหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก
1 รูป” โดยขอตัด (5) นีอ้ อกทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าการให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
นาหลักฐานดังกล่าวมายื่น จะเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพราะว่ากรณีดังกล่าวปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือภาพถ่ายดิจทิ ัลที่เทศบาลฯ สามารถนามาให้บริการ
แก่ผู้มาขอรับใบอนุญาตได้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่ านใดเสนอเป็ นอย่ างอื่ นอีกหรือไม่ ไม่มี นะครับ ฝ่ ายบริหารมีอ ะไรเพิ่ มเติม หรือ ไม่ ไม่มี น ะครับ
ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ

27
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด
23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบตามคาขอแปรของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 13 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 13 เสียง
ให้ตัด ข้อความ (5) ออกทั้งหมด เป็น ข้อความใหม่ ดังนี้ ข้อ 17 “ผู้ใดประสงค์จะ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลนครลาปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้
(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(3) ใบ รั บ รองแพท ย์ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต และผู้ ช่ ว ยจาหน่ า ยอาหาร
(กรณีจาหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม)
(4) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
(5) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง
10 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขอีกหรือไม่ครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 33 จากเดิม “ในวาระ
เริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศกาหนดเขตควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบ วัน นับแต่วันที่เทศบัญ ญั ตินี้มีผลใช้บังคับ ” ขอแก้ ไขเป็น “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการ
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ควบคุมดูแลการจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยความเห็นชอบของ
เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศกาหนดเขตควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลัก ษณะวิธี การจัด วางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติภ ายในหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน นับ แต่วันที่เทศบัญ ญั ตินี้มีผลใช้
บังคับ” ซึ่งจะเป็นการตัดข้อความว่า “และโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย” ออก ขอบคุณค่ะ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นางรัญจวน คาพิชัย โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 15 เสียง
ให้ตัดข้อความ ข้อ 33 เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ใน
การควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศกาหนดเขตควบคุมดูแลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ”,
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอคาแปรให้
แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุกท่าน กระผม นายภัท ร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
แนบท้ายเทศบัญญัตติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 1
ที่คณะกรรมการได้ศึกษาร่างแล้ว มีบัญญัติตั้งแต่ข้อ ก ถึง ข้อ ฉ ในข้อ ก พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบั บ
ละ 100 บาท ตามร่างเดิม ผมขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ ข จากเดิม “ข้อ ข พื้นที่ไม่เกิน 1 – 2 ตารางเมตร
ฉบับละ 200 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ข พืน้ ที่ตั้งแต่ 1 - 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท” และขอเสนอคาแปร
ญัตติ ข้อ ค จากเดิม “ข้อ ค พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ค พื้นที่
ตั้งแต่ 2 - 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” และขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ ง จากเดิ ม “ข้อ ง พื้นที่ไม่เกิน

29
3 – 4 ตารางเมตร ฉบั บ ละ 400 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ง พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ 3 - 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400
บาท” และขอเสนอคาแปรญัตติ ข้อ จ จากเดิม “ข้อ จ พื้ น ที่ ไม่เกิน 4 – 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท”
ขอแก้ไขเป็น “ข้อ จ พื้นที่ตั้งแต่ 4 - 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ซึ่งเหตุผลในการขอแปรญั ตตินั้น
เพื่อการบังคับใช้จะได้ไม่เป็นที่สงสัยและไม่เป็นที่สับสน ผมคิดว่าประชาชนที่ขายสินค้าและจาหน่ายสินค้ า
นั้น ในเนื้อหาคงไม่ได้ติดใจเท่าไหร่ ซึ่งก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับ ในการศึกษาและกาหนดบัญ ชี
อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ซึ่งผมก็เห็นด้วยในส่วนนีค้ รับ ผมก็เลยขอแปรพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย เพราะว่า
สิ่งนี้ประชาชนคงติดใจในค่าธรรมเนียมในจุดนี้ ด้วยจากเศรษฐกิ จหรือภาวะเศรษฐกิจโควิดอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กรณีที่ผมเป็นคณะกรรมการ
ศึ ก ษาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ นี้ ผมว่าถ้าใช้ข้อความเดิมก็น่ า จะชั ด เจนกว่ า นะครับ อย่างเช่น ข้อ ข. พื้ น ที่ เ กิ น
1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิ น 2 ตารางเมตร เท่ากั บ ว่า 2 ตารางเมตร แบบนี้ ผมว่าถู ก ต้อ งแล้ วนะครับ ท่ าน
ประธาน ผมมีขอ้ เสนออยากให้ใช้ร่างเดิมตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก็เหมือนกับที่ข อแปร แต่ ว่ า เป็ น เกิน
1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านประธานครับ ในร่างเทศบัญญัติ
ของเรา อย่างเช่น ข้อ ข. พื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร เท่ากับ 2 ตารางเมตร ถูกต้อง
ชัดเจนกว่านะครับท่านประธาน ถ้าไปเปลี่ยนคาใหม่ จะสับสนนะครับ
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตท่านประธานครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับท่านประธาน ซึ่งดูในข้อ
ก. ต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับ ข้อ ก. ได้บัญญัติว่าพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตรครับ ข้อ ข. จะมีพื้นที่
ไม่เกิน 1 ตารางเมตรอี ก หรื อ ครับ ผมคิดว่าถ้าใช้คาว่ า ตั้ ง แต่ 1 ตารางเมตร ขึน้ ไป ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
มันจะไม่ซ้ากับข้อ ก. นะครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตต่อท่านประธานนะครับ ในฐานะเป็ น เลขานุ ก ารคณะร่างเทศบัญญัติฉบับนี้
ขออนุญ าตชี้แจงเพราะเหมือนว่าท่านสมาชิก กาลังสับ สน ถ้าหากว่าตามร่างเดิมนี้ ข้อความจะต้องเป็น
“บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การจาหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 1. จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจั ด วาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ก. พื้นที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ฉบับ 450 บาท ข. พื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึน้ ไป
ฉบับละ 750 บาท 2. จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละ 75 บาท” อันนี้คือข้อความตามร่างเดิมนะครับ
ถ้าหากว่าทางท่านสมาชิ ก มี ค วามประสงค์ จะแปรให้แตกต่างจากนี้ ท่ า นจะต้ อ งนาเรี ย นเสนอบอกว่า
ขอแก้ ไขจากร่างเดิมเป็น อะไร เพราะผมดูแล้วเหมือนท่านสมาชิก จะเอารายงานผลการศึก ษาของคณะ
กรรมการฯ มา ตรงนี้คือเป็นการรายงานผล เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไม่ใช่ร่างเดิมนะครับ
ดังนั้น ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ในข้อ 1 จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
ตอนนี้เราจะมีแค่ 2 อัตราก็คือ ก. กับ ข. ดังนั้นถ้าหากว่าท่านสมาชิก ท่านใดพิจารณาและเห็นว่า บัญ ชี
อัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้แค่ 2 อัตรา มันไม่เหมาะสมอย่างไร จะขอแปรแก้ไขอย่างไร ก็ขอให้นาเรียน
เสนอต่อที่ประชุม เพื่อที่จะได้ใช้ในการประกอบพิจารณาขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ตรงนี้ที่เราได้อภิปรายกันในเรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ผมก็ได้ฟังท่านคณะกรรมการแปรญัตติคือ คุณสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ ท่านก็ได้ขอแก้ไขไปแล้ว ทีนี้เรามาดู
ร่างเทศบัญญัติตัวนี้ ผมก็ไม่ได้นามาด้วย ก็มาดู ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการศึกษา เราจะมาดู
ว่า ตามรายงานของคณะกรรมการศึกษา ซึ่งเขาก็เขียนมาว่า ข้อ 3. อัตราค่าธรรมเนียม ตามที่คุณสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์ ขอแก้ไข ในอัตราค่าธรรมเนียมบอกว่า ข้อ ก. พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบับละ 100 บาท ข้อ
ข. ถึง ข้อ ฉ. ก็ว่ากันไป ที่คุณสมหมายฯ ขอแก้ไขเมื่อสักครู่นี้ เราจะเอาอัตราค่าธรรมเนียม ตรงรายงาน
การศึกษานีม้ าพิจารณา เราจะพิจารณาในร่างเทศบัญญัติใช่ไหมครับ อันนีเ้ ข้าใจตรงกันแล้วนะครับ เอาร่าง
เทศบัญญัติมาพิจารณากัน ไม่ได้เอารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการมาพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ใช่ครับ เหมือนที่ท่านเลขานุการสภาฯ
ได้ชแี้ จงไปเมื่อสักครู่น้ี เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
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นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุกท่าน กระผม นายภัท ร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ท่านประธานครับผมขอเรียนหารือ ถ้าท่านสมาชิกไม่มีการแปรกันแล้ว ก็จะถือว่าตามร่างเดิม ในข้อ
ที่มี ก. และ ข. เท่านั้น
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก็ตามร่างเดิมจะอยู่ในหน้าที่ 11 นะครับ
ไม่รู้ว่าท่านนาเอกสารมาด้วยหรือเปล่า จะมีอยู่แค่ 2 ข้อนะครับ คือ ก. กับ ข. ข้อ ก. พื้นที่ไม่เกิน 2 ตาราง
เมตร ฉบับละ 450 บาท และ ข้อ ข. พื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึ้นไป ฉบับละ 750 บาท ก็ พิ จารณาใน 2 ข้อ
นี้ทางคณะกรรมการเขาได้ศึกษามาแล้ว และมี ค ณะกรรมการเขาขอแปร คุณภัทรฯ ก็ จะต้องเอาตาม
ร่างเดิมนี้
นายภัทร โลหิ ตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง คือผมขอทาความเข้าใจหน่อยครับ
ตอนนี้รายงานของคณะกรรมการจะไม่มีสมาชิกท่านใดแปรแล้วใช่ไหมครับ ผมจะได้เข้าใจและรอให้ท่าน
สมาชิกแปรกันก่อนครับ ถ้ามันตกหล่นสิ่งใด ผมก็จะขอแปรอีกรอบหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นผมขอถอนคาแปรที่ผม
ได้แปรไปเมื่อสักครู่น้ีก่อนครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
นายสมหมาย พงษ์ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติ
ขอแก้ ไขบั ญ ชีอั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการออกใบอนุญ าตและการต่ อ ใบอนุ ญ าต แนบท้ าย ร่างเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อความเหมาะสมและเป็น
ธรรมใหม่ ดังนี้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
ฉบับละ 100 บาท
ข. พืน้ ที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท
ค. พืน้ ที่เกิน 2 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท
ง. พืน้ ที่เกิน 3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท
จ. พืน้ ที่เกิน 4 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท
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ฉ. พืน้ ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ ไป
และขอตัด 2. จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย

ฉบับละ 750 บาท
ฉบับละ 75 บาท ออกทั้งหมด

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ
ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 14 เสียง ใน
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
ก. พืน้ ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
ฉบับละ 100 บาท
ข. พืน้ ที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท
ค. พืน้ ที่เกิน 2 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท
ง. พืน้ ที่เกิน 3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท
จ. พืน้ ที่เกิน 4 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท
ฉ. พืน้ ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ ไป
ฉบับละ 750 บาท
, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 9 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผ่านวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้ว
นะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปางนะครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด
23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 15 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3
รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ผมขอพักการ
ประชุม 20 นาทีครับ
พักการประชุม 20 นาที
เริ่มประชุมต่อ

เวลา 11.45 น.

4.3 รายงานผลการศึก ษาร่า งเทศบัญ ญัต ิเ ทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด
พ.ศ. ....
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ผมขอดาเนินการประชุม ต่อนะครับ
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 23 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปใน ข้อ 4.3 รายงานผลการศึกษา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ
ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการศึกษา
ในชุดนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลนครลาปาง เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี
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2565 เมื่อวั นจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการก็ประกอบด้วย 1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี
2. นายวันชนะ สุวรรณเนตร 3. นายสามารถ พุทธา 4. นายบุญทรง ชุ่มแสง 5. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา
ซึ่งรายงานการศึกษาคณะกรรมการศึกษาก็ได้สรุปและส่งให้ท่านประธานสภาฯ ท่านประธานก็ได้ นาเสนอ
เข้าที่ประชุมและบรรจุวาระ สมาชิกทุกท่านก็ได้รับผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ ต่อไปผมจะขอ
อนุ ญ าตท่ า นประธานสภาฯ ได้ ใ ห้ คุ ณ พั ช รี ลออเลิ ศ ลั ก ขณา ซึ่ ง เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. .... ได้อ่าน
รายงานการประชุมครับ (ประธานสภาฯ อนุญาต)
นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ดิฉั น นางสาวพั ชรี ลออเลิศลัก ขณา สมาชิก สภาเทศบาลนครลาปาง ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการ ขออ่านรายงานต่อที่ประชุม
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
******************************
ตามที่ส ภาเทศบาลนครลาปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึก ษาร่างเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมั ย ประชุ ม
สามั ญ สมัยที่ 2 ครั้ ง ที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย
1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย
หงษ์ใจสี
2. นายวันชนะ
สุวรรณเนตร
3. นายสามารถ
พุทธา
4. นายบุญทรง
ชุ่มแสง
5. นางสาวพัชรี
ลออเลิศลักขณา
ทั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จานวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 นัน้
บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ศึ ก ษาร่ างเทศบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวเรีย บร้ อ ยแล้ ว จึ งขอรายงานผล
การศึกษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุ นายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึก ษาร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... โดยได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 8 และ 30 มิถุนายน 2565
โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ได้ลงพืน้ ที่สารวจตลาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. นายภาสกร
แก้วคาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ
2. นายวรดล
หวานแหลม นิตกิ รชานาญการพิเศษ

35
3. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
4. นางสาวชุตภิ า
เลาหพงค์สมบูรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
5. นางสาวฉวีวรรณ มะติยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
จากการศึกษาและลงพื้นที่สารวจข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอ
รายงานผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญของร่างเทศบัญญัติฯ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจแก่เทศบาลนครลาปางในการออกข้อกาหนดของ
ท้ อ งถิ่ น โดยการตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ก าหนดที่ ตั้ ง เนื้ อที่ แผนผั ง หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ สิ่ งปลู ก สร้างและ
สุ ขลั ก ษณะ หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด สถานที ่ การวางสิ่ งของและการอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น
กิ จ การตลาด กาหนดเวลาเปิดและปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
การระบายน้าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้ เ กิ ด เหตุ ราคาญและการป้ อ งกั น การ
ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อ นไขการขอรับใบอนุญ าตจัดตั้งตลาด
ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ
มีข้อกาหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครลาปางจึงมีความจาเป็น
ต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย
ตลาดสาหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครลาปาง
2. เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติฯ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ประกอบด้วย 8 หมวด 56 ข้อ
ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 สุขลักษณะในการดาเนินกิจการตลาด
ส่วนที่ 1 สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1
ส่วนที่ 2 สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2
ส่วนที่ 3 สุขลักษณะของผู้ขายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด
หมวดที่ 3 ตลาดเทศบาล
หมวดที่ 4 การดาเนินกิจการตลาด
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หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 8 หมวดแล้ว คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาในร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลสุขลักษณะทั้งของตลาด ผู้ขาย
ของและผู้ช่วยขายของในตลาด ทาให้ตลาดที่จัดตั้งภายในเขตเทศบาลนครลาปาง ทั้งตลาดเทศบาลและ
ตลาดเอกชน มี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ย สะอาด ถู ก สุ ข อนามั ย ปลอดภั ย ต่ อ ประชาชนผู้ ใช้บ ริก าร
สอดคล้องกับ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเปรีย บเทีย บร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การ
ควบคุมตลาด พ.ศ. .... กับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 แล้วมีความเห็นว่า
- ในเทศบัญ ญั ติฯ พ.ศ. 2540 มี ก ารก าหนดอัตราค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตให้จั ดตั้งตลาด
เอกชน ฉบับละ 2,000 บาทต่อปี แต่ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
มีการกาหนดอัตราการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ภายในตัวอาคารตลาดเทศบาล และอัตราการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดภายนอกตัวอาคารตลาดเทศบาล จึงสอบถามจากเจ้าหน้าที่ว่า มีที่มาอย่างไร และ
อัตราค่าธรรมเนียมใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวกาหนด
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่า อัตราค่าธรรมเนียมการวางขาย
ของบนแผง แท่ น โต๊ ะ แคร่ ทั้ ง ภายในและภายนอกตั ว อาคารตลาดเทศบาลนี้ เป็ น การน าเอาอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการวางขายของ ซึ่งเดิมอยู่ในประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การเก็บเงินค่าวางขายของ
ตลาดเทศบาล พ.ศ.2548 นามาบรรจุไว้ในเทศบัญ ญั ตินี้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ให้เกิด
ปัญ หาในการบังคั บ ใช้โดยมีก ารปรับ อัตราค่าธรรมเนีย มให้สอดคล้องกั บ อั ตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน และ
เพิ่มเติมในส่วนของประเภทผู้ขายอาหารที่นามาประกอบและปรุงในตลาด และการตัง้ บูธขายสินค้าชั่วคราว
- การเก็บค่าธรรมเนียมการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ มีการกาหนดไว้เฉพาะผู้ค้าใน
ตลาดเทศบาลเท่านั้น สาหรับตลาดเอกชนจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด โดยแบ่งเป็น 2
ประเภท ได้ แ ก่ ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่ มี โครงสร้ างอาคาร) และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ ไ ม่ มี
โครงสร้างอาคาร) และในแต่ละประเภทได้แบ่งย่อยเป็น 2 อัตราตามจานวนแผงค้าในตลาด โดยกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
ตลาดประเภทที่ 1
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ก. จานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ข. จานวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง

ฉบับละ 3,000 บาท
ฉบับละ 5,000 บาท

ตลาดประเภทที่ 2
ก. จานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง
ข. จานวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง

ฉบับละ 2,000 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท

โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ มี ความเหมาะสม ทั้ งการก าหนดอัตราโดย
จัด แบ่ งประเภท และการค านวณตามพื้ น ที่ ใช้งาน ต่ อ พื้ น ที่ ไม่ เกิ น 1.5 ตารางเมตร และการปรับ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็ นภาระต่อผู้ค้าและ
ผูข้ อรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด จึงเห็นสมควรให้คงตามร่างเดิม
3. ผลจากการลงพื้นที่สารวจ
คณะกรรมการฯ ได้ล งพื้นที่สารวจตลาดในเขตเทศบาลนครลาปางโดยการสุ่มตัวอย่าง ณ
ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีประเด็นที่สาคัญ ได้แก่
1. สภาพโดยทั่วไปของตลาด ในเรื่องของความสะอาดของพืน้ ที่ ตัวโครงสร้างอาคาร การรวบรวม
และก าจัด ขยะมูล ฝอย และระบบการระบายน้า สมควรได้ รับ การปรับ ปรุงแก้ไขเพื่ อสุขอนามั ย ที่ดีของ
ประชาชน
2. ร้านค้าที่จาหน่ายอาหารที่ประกอบและปรุงในตลาด อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่สะอาด
ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. สินค้ามีความหลากหลาย และวางปะปนกันไม่เป็นระเบียบ ทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ซื้อ
และ ที่ตั้งวางขายสินค้าบางประเภท เช่น อาหารปรุงสด หรือ เนื้อสด อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อ
อันตราย เสนอให้มีการจัดแบ่งโซนสินค้า เพื่อให้มคี วามสะดวกต่อผู้ซือ้ และสะดวกต่อการบริหารจัดการ
4. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตลาด เพื่อควบคุมดูแลบริหารจัดการตลาดเทศบาล ให้
ผูค้ ้าปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติฯ
5. จากการสอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ได้รับเสียงสะท้อนว่า อัตราการจัดเก็บไม่มี
ความเสมอภาคกัน ขอให้มกี ารกาหนดอัตราที่ชัดเจน
4. ข้อสังเกตเพิ่มเติม
- คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกั บกรณี ปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต คือ
หากผู้ ค้ า น าแผงไปให้ ผู้ อื่ น เช่ า ต่ อ ซึ่ ง เป็ น การน าประโยชน์ ส าธารณะไปหารายได้ ส่ ว นตั ว กรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลตลาดจะต้องมีการหารือถึงข้อกาหนด มาตรการการจัดการหรือบทกาหนด
โทษต่อผู้กระทาความผิดดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
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เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานตลาด ให้ข้อมูลว่า ได้เตรียมการจัดทาร่าง
ประกาศเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การโอนสิทธิ์การจาหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและ
คาดว่าจะประกาศใช้ภายหลังจากที่ร่างเทศบัญญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
ฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้
- คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในหมวด 7 บทกาหนดโทษ ข้อ 52 ว่ายังขาดความชัดเจน
และไม่ครอบคลุม สามารถเพิ่มเติมรายละเอียด ได้หรือไม่
ทางนิตกิ รชี้แจงว่าสามารถทาได้ โดยการแก้ไขข้อ 52 เป็นสองวรรค ดังนี้
วรรคแรก ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
วรรคสอง ผู้ใดประกอบกิจการตลาด โดยไม่ได้รับ อนุญ าตจากเจ้าพนัก งาน ตามข้อ 33
ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครลาปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลนครลาปางและนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ ร้อยเอก ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการ
(ศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี)
ลงชื่อ วันชนะ สุวรรณเนตร กรรมการ
(นายวันชนะ สุวรรณเนตร)
ลงชื่อ บุญทรง ชุ่มแสง กรรมการ
(นายบุญทรง ชุ่มแสง)

ลงชื่อ

ลงชื่อ สามารถ พุทธา กรรมการ
(นายสามารถ พุทธา)
พัชรี ลออเลิศลักขณา กรรมการและเลขาฯ
(นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา)

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ของคณะกรรมการฯ นะครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...
นายนพดล ผดุ ง พงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ ส ภาฯ ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... และกรรมการได้
รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแล้ว จะต้องพิจารณา
เป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับญั ตติ ดังนี้ พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย 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
พระราชบัญ ญั ตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญ ญั ติให้เทศบาลตราเทศบัญ ญั ติหรือให้อานาจตราเทศบัญ ญั ติ ”
วรรคสอง บัญ ญัติว่า “ในเทศบัญ ญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญ ญั ติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56”
มาตรา 35 บั ญ ญั ติ ว่ า “เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการก ากั บ ดู แ ลตลาด ให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) กาหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ
สุขลักษณะ (2) กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น กิ จ การตลาด (3) ก าหนดเวลาเปิ ดและปิ ดตลาด (4) ก าหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารเพื่ อให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้าทิ้ง การระบาย
อากาศ การจัด ให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ” ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนด
ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีส มาชิก สภาท้องถิ่ นประสงค์จะอภิป ราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่ อนที่ สมาชิก สภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในญั ตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
อภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชีแ้ จงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการ
อภิ ป รายและจะขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้ น รั บ หลั ก การร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การควบคุมตลาด พ.ศ. .... นะครับ ก่อนทีผ่ มจะขอมติที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน
ครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ในข้อ 4.4 ญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ
โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบรับหลักการ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการฯ โปรด
ยกมือครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อ
ระเบียบครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ร่างเทศบัญ ญั ติที่กาลังพิจารณากันอยู่นี้ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการไป
แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระมีข้อ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดีย ว
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น
ผูเ้ สนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า กาหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้
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โดยให้นาความในข้อ 39 มาใช้บังคับ ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) กาหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสาม
วาระรวดเดียวตามข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง กาหนดว่า “การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทาโดยวิธียก
มือขึ้นพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว
ณ ที่ของตน หรือ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ผม
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปเป็นสาระสาคัญได้ว่า ญั ตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุม
ตลาด พ.ศ. .... ที่เสนอมานี้โดยหลักการ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ป ระชุม ฯ จะอนุมัติใ ห้พิจ ารณา
สามวาระรวดเดีย วก็ไ ด้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้
ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มีจานวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 22 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จานวน 7
ท่าน เป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญั ตติ ทั้ งนี้ การเสนอขอให้ พิ จารณาร่ างข้ อเทศบั ญ ญั ติ 3 วาระรวดเดี ยว สามารถเสนอญั ตติ ด้ วยวาจา
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว
ก็ให้ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่าง
น้อย 2 คน ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการ
พิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อ
ระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอนาเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชิญสมาชิก สภาฯ เสนอครับ
เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
นายกรณฐพรครองภพ สท้ านไตรภพ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ าน
ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....
เป็นสามวาระรวดเดียวครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญั ตติร่างเทศบั ญญั ติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ
ควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวด ขอผูร้ ับรองครับ มีผรู้ ับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผูเ้ สนอร่วมครับ
โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มีจานวนสมาชิก
สภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 22 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จานวน 7 ท่าน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอร่วมเชิญครับ
เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
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นายสมหมาย พงษ์ ไพบู ลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางรัญจวน คาพิชัย
นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
ดิฉัน นางรัญจวน คาพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ ค่ะ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่ เคารพ ดิ ฉั น นางสาวสรัญ ญา เจนวานิ ช กุ ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว
ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสุพจน์ มูลบ้านดง
นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุ พ จน์ มู ล บ้ านดง สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาญั ต ติ
ร่างเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็ น สามวาระรวดเดียว ร่วมกับ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล
นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
นายวิ บู ล ย์ ฐานิ ส รากู ล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ
ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ
นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับ รองถู กต้อง
นะครับ เชิญผูเ้ สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสามารถ พุทธา
นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสามารถ พุท ธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง ขอเสนอให้ที่ป ระชุม พิจารณาญั ตติร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ
สท้านไตรภพ ครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ตอนนี้มีผู้เสนอร่วมจานวน 8 ท่าน
มีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด ต่อไปขอผู้รับรอง
ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอ
สรุปผูเ้ สนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวด จานวน 8 ท่าน คือ
1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ
2. นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
3. นางรัญจวน
คาพิชัย
4. นางสาวสรัญญา
เจนวานิชกุล
5. นายสุพจน์
มูลบ้านดง
6. นายเสริมเกียรติ
ชูวัฒนกูล
7. นายวิบูลย์
ฐานิสรากูล
8. นายสามารถ
พุทธา
ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี
นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อระเบียบ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ก่อนจะดาเนินการในวาระที่สอง ผมขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอคาแปรต่อ
ที่ประชุมดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง กาหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคาแปร
ญั ตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญั ตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญั ตติใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ”
และวรรคท้ายกาหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้ แ ปรญั ต ติ อ าจเสนอค าแปรญั ต ติ ด้ ว ยวาจาได้ ” ข้ อ 51 วรรคหนึ่ ง ก าหนดว่ า “ในการพิ จ ารณาร่ า ง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ” ข้ อ 80 กาหนดว่ า “เมื่อประธานสภาถามที่ประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น ว่า ในเรื่ อ งที่ มี ผู้ เสนอนั้ น จะมี ผู้ ใ ดเห็ น เป็ น อย่ างอื่ น หรือ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ก็ ให้ ถื อ ว่าที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบด้วย” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้นาเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่สรุปความว่า “ในการพิจารณาใน
วาระที่สองให้แปรญัตติเรียงลาดับเป็นรายข้อ ๆ ไป เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น โดยการ
เสนอคาแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติข้อใดก็ให้เสนอคาแปรญัตติด้วย
วาจาเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอคาแปรญั ตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ
รับรองอย่างน้อยสองคน และในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอคาแปรญัตติให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติข้อใด เมื่อ
ท่านประธานสภาฯ ถามที่ประชุมสภาฯ ว่า จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุม
สภาเห็นชอบด้วยการการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ” ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุ งพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุก ารสภาฯ ได้ชี้แจงไป
สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญั ตตินะครับ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระที่สองเพื่อให้การประชุม
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พิจารณาในวาระนีก้ ระชับ รวดเร็ว และเรียบร้อย จึงจะขอมติในที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระที่สองจะ
พิจารณาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้น ส่วนข้อไหนที่ไม่มีการแปรญัตติให้แก้ไข
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิมนะครับ เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือ แล้ว ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิก อยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงลาดับข้อเฉพาะที่มกี ารแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้นโปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 16 เสียง ให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงลาดับข้อ
เฉพาะที่มกี ารแปรญัตติให้แก้ไข, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ลาดับต่อไปสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
คาแปรให้แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
ร้อ ยเอกศัก ดิ์ชัย หงษ์ ใจสี สมาชิก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล
นครลาปาง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอคาแปรญัตติขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครลาปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ในหมวดที่ 7 บทกาหนดโทษ ข้อ 52 ความเดิม “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติคาสั่ งเจ้าพนัก งานท้องถิ่น หรือ ไม่ป ฏิบัติตามเทศบัญ ญั ตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ขอแปรญัตติแก้ไขในข้อ
52 เป็นสองวรรค ดังต่อไปนี้ วรรคแรก “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตามคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่
ปฏิบัติตามเทศบัญญั ตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท” วรรคสอง “ผู้ใดประกอบกิจการตลาด
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 33 ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ” ขอนาเรียนให้ท่านประธานได้นาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้
ขอบคุณครับ
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี
สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ
ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามคาขอแปรของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบกับคาขอแปร 13 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม
โปรดยกมือครับ ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับคาขอแปร จานวน 13 เสียง
ให้แก้ ไข ข้อ 52 วรรคแรก เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตาม
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท” วรรคสอง
“ผูใ้ ดประกอบกิจการตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 33 ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ”, ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่มี,
งดออกเสียง 7 คน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง มีท่ า นใดจะเสนอคาแปรญั ต ติ อีก
ไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ ที่ ป ระชุ ม ก็ ผ่ า นวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม
ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครลาปาง เรื่อง
การควบคุมตลาด พ.ศ. .... โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครลาปาง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญั ต ติ เรื่ อ ง เสนอญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบให้ บุ ค คลได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ภายใน
สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร
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นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร เนื่องจากผู้บริหารมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ว่าสามารถทาได้หรือไม่ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญ าตนาเรีย นชี้แจงข้อระเบีย บ กฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บ การขอถอนญั ตติมีข้อระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ข้อ 55 วรรคหนึ่ ง กาหนดว่ า “การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือ การแก้ ไ ข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น
ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญั ตติจะกระทาเมื่อ ใดก็ได้ เว้นแต่ญั ตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ
แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น...” ซึ่งจากระเบียบข้ อ บั ง คั บ ที่ผมได้นาเรียนชี้แจงต่อ
ที่ประชุมสภาฯ สรุปเป็นสาระได้ว่า การขอถอนญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ
วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่ง ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคล
ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างที่มีลักษณะถาวร ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว หากมีความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว
ก็ต้องได้รับความยิ น ยอมจากที่ประชุม ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จากระเบียบข้อกฎหมายที่เลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจง การขอถอนญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายใน
สวนสาธารณะเขลางค์ น คร (บางส่ ว น) เพื่ อ ลงทุ น ก่ อ สร้า งอาคารหรื อ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ มี ลั ก ษณะถาวร
สามารถกระท าได้ แต่เมื่อได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว การถอนญั ตติดังกล่าวต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ป ระชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้ เลขานุการสภาฯ นับองค์
ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิก อยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
ให้ความยินยอมให้ถ อนญั ตติ เรื่อง เสนอญั ตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับ สิทธิก ารเช่าที่ดินภายใน
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สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร โปรด
ยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ให้ความยินยอม 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ
เรื่อ ง เสนอญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบให้ บุ ค คลได้ รับ สิ ท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิ น ภายในสวนสาธารณะเขลางค์ น คร
(บางส่ว น) เพื่ อลงทุ น ก่ อสร้างอาคารหรือสิ่ งปลู ก สร้างที่ มี ลัก ษณะถาวร โปรดยกมือ ครับ ไม่ มี นะครับ
นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง เสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อ
ลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มลี ักษณะถาวร, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 7 คน
5.2 ญั ตติ เรื่อ ง ขอเสนอญั ต ติร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้บริหารมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า สามารถ
ทาได้หรือไม่ครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุก ารสภาเทศบาลนครลาปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ
ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
นครลาปาง ขออนุญ าตนาเรีย นชี้แจงข้อระเบีย บ กฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บ การขอถอนญั ตติมีข้อระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ 55 วรรคหนึ่ง กาหนดว่ า “การขอถอนญั ต ติ หรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น
ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญั ตติจะกระทาเมื่อ ใดก็ได้ เว้นแต่ญั ตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ
แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น...” ซึ่ ง จากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้นาเรียนชีแ้ จงต่อ
ที่ประชุมสภาฯ สรุปเป็นสาระได้ว่า การขอถอนญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ
วาระแล้ ว ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากที่ ป ระชุ ม สภาฯ ซึ่ ง ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว หากมีความ
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ประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าวก็ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม ขอนาเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง จากระเบียบข้อกฎหมายที่เลขานุการ
สภาฯ ได้ ชี้ แ จง การขอถอนญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถกระทาได้ แต่เมื่อได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว การถอนญั ตติ
ดั งกล่าวต้องได้รับ ความยินยอมจากที่ป ระชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ป ระชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิก อยู่ในที่ประชุม
ทั้งหมด 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด
ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ
นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลาปาง ให้ความยินยอม 14 เสียงครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ท่านใดไม่ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ
ไม่มนี ะครับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จานวน 14 เสียง ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง
7 คน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญครับ ทางผู้บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญฝ่าย
บริหารครับ
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ
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ที่ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ หรือเรื่องการควบคุมตลาด เพราะว่าเทศบัญญัตินี้มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แล้ว ด้วยบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ก็ต้องมีการปรับปรุงเทศบัญญัติใหม่ ซึ่งทาง
ท่ า นสมาชิ ก ก็ ได้ ล งพื้ น ที่ ท างานกั บ เจ้ าหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั งนะครั บ ท าให้ ได้ เทศบั ญ ญั ติ ใหม่ ที่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ ส่วนญั ตติที่ขอถอนไป ผมจะขอนาเรีย นว่า ทางฝ่ายบริหารจะนาเสนอท่านประธานในครั้ง
ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญ นายภัทร โลหิตกาญจน์
นายภั ท ร โลหิ ต กาญจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรีย นท่ านประธานสภาฯ
ที่เคารพ สมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกี ยรติทุกท่าน กระผม นายภัท ร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ลาปาง ผมขออนุญ าตฝากปัญ หาที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจาวันนะครับ เป็นปัญ หาการสัญ จร ปัญ หา
สั ญ ญาณไฟจราจร ซึ่ งจะเป็ น ตรงแยกศรีชุม ฝั่ งใน และแยกราชภั ฏ สวนดุ สิ ต เก่ านะครับ ที่ มี ป ระชาชน
ร้องเรียนมาว่า บางวันขับรถในช่วงเวลาหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่ม ก็มีไฟสีส้มกระพริบแล้ว ทั้งที่การจราจรยัง
คั บ คั่ ง อยู่ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ขอฝากท่ า นประธานในปัญหานี้ด้วยครับ แล้วก็ฝากปัญหาเรื่องของ
ไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนหย่อมเล็ก ๆ ที่อยู่ตามบริเวณแยกมุมเลี้ยววงเวียนต่าง ๆ ซึ่งอยากจะฝากปัญหาไปว่า
อยากจะให้มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่เติบโตจนกระทั่งบดบังสายตาผู้ขับขี่ แล้วก็ปัญหาเรื่องแสงสว่าง ถนน
รอบเวียงตั้งแต่ตลาดรอบเวียงจนถึงบริเวณหน้าร้านนครกิโล ซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอมาหลายยุคหลายสมัย
แล้วนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ ถนนสนามบินตั้งแต่แยกประตูชัยจนถึงแยกสนามบิน ซึ่งมีความมืดในยาม
ค่าคืนจานวนมาก ผมขอฝากปัญหาตรงนี้ดว้ ย ขอบคุณครับ
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลาปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ ผมก็จะฝากให้
ท่านผู้บ ริหารได้รับ ทราบและด าเนิ นการต่ อไป ขอบคุ ณ ที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อให้ บ้านเมือ งเราดีขึ้น และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมสภาครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ
เลิกประชุมเวลา 12.50 น.

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

หมายเหตุ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลาปาง สมัย ประชุมสามัญ
สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 วั น จั น ทร์ ที่ 15 สิ ง หาคม 2565 ในการประชุ ม สภาเทศบาลนครลาปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565

