
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์       รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 3. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 4. นางสาวนัทธ์หทัย ฟูวุฒิ (แทน) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 6. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 7. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษาฯ 

 8. นายวัชรพงศ์ วงศช์มภู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 9. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 10. ส.ต.ต.หญิงฐิตริัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 11. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 12. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 13. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

 14. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 15. นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 16. นางสาวเจนจริา มะโนสม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 17. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 18. นางศุภรัตน์ เทพอุด นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 

 19. นางสาวปรียากรณ์ อุดหนุน นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

 20. นางสาวปานิดา สิงหบ์ุญ นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

 21. นางสาวภัทราวดี วัฒนศัพท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 

 22. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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 23. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 24. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 25. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 26. นายพีระพัฒน์ จันทร์ตะ๊ เทศกิจ 

 27. นายมารุต อุ่นนวล เทศกิจ 

 28. นายชาภีม พิมพิศาล ผูช่้วยนักจัดการงานเทศกิจ 

 29. นางสาวรัตนา ทาขาว พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 30. นายธีรเดช แก้วเปี้ย พนักงานจ้าง 

 31. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 32. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

 33. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2565 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางที่ลงช่ือเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม จ านวน 

23 คน เกินกึ่งหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานสภาฯ ได้ก าหนดนัดประชุมแล้ว 

กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้จุดธูปเทียนบูชา   

พระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปาง ขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง บัดนี้สมาชิก

สภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง       

ขอเปิดประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริงและอภปิราย ชีแ้จงหรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล
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นครล าปาง ขอเรียนแจง้การมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภปิรายชีแ้จง หรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาล

นครล าปางตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ดังตอ่ไปนี้ 

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/2514            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

  25  พฤษภาคม  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/57 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี  2565 ในวันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้า นายนิมิตร จวิะสันติการ นายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอมอบหมายใหป้ลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงขอ้เท็จจริง และให้รอง

นายกเทศมนตรีฯ ที่รับผดิชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชีแ้จงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

นิมิตร  จิวะสันติการ 

(นายนิมติร  จิวะสันติการ) 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เ รียนแจ้งให้ที่ป ระชุม ได้รับ ทราบ จากนี้ไปผมขอน าเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม        

ในครั้งนีต้ามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2565 วันจันทรท์ี่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชญิ 

นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        ที่

เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม  

- หนา้ที่ 17 บรรทัดที่ 2 ขอ้ความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” ขอแก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”  

- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตต าบลเวียง

เหนอื” ขอแก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตต าบลเวียงเหนอื” 

- หนา้ที่ 97 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ท าให้ตน้ไม้ที่เติบโตมันเติบโตขึน้ข้างบน” ขอแก้ไข

เป็น “ท าให้ตน้ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นขา้งบน” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ ขอแก้ไข

รายงานการประชุม  

- หนา้ที่ 17 บรรทัดที่ 2 ขอ้ความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” ขอแก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”  

- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตต าบลเวียง

เหนอื” ขอแก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตต าบลเวียงเหนอื” 

- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่าง  ข้อความ “ท าให้ต้นไม้ที่เติบโตมัน เติบโตขึ้นข้างบน”      

ขอแก้ไขเป็น “ท าให้ตน้ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นขา้งบน”  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข

รายงานการประชุมครับ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

- หนา้ที่ 17 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “จะไปบรรจบในปีเดียวกัน” แก้ไขเป็น “จะไปจบในปีเดียวกัน”  

- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 7 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่นอกเขตต าบลเวียง

เหนอื” แก้ไขเป็น “ก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในเขตต าบลเวียงเหนอื” 

- หน้าที่ 97 บรรทัดที่ 4 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ท าให้ต้นไม้ที่เติบโตมันเติบโตขึน้ข้างบน” แก้ไข

เป็น “ท าให้ตน้ไม้ที่เติบโตมันไม่เติบโตขึ้นขา้งบน”  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 21 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

 3.1 โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.1 โดย ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจ้าร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอตั้งกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีนครล าปางดังต่อไปนี้ คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้ว ในเขตเทศบาลนครล าปาง    

จะมาใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลนครล าปาง ได้อย่างไรบ้าง จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงขอ

เรียนถามว่า 

1. เทศบาลนครล าปาง ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพ ิก า ร ทั ่ว ไ ป  เทศบาลนครล าปาง               

มีวัตถุประสงค์อย่างไร ในการจัดตัง้ รวมถึงการด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ ขอทราบรายละเอียด 

2. การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลนครล าปาง มีนโยบายอย่างไร ขอทราบ

รายละเอียด 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

ขอแสดงความนับถือ 

          (ลงชื่อ)    ร้อยเอก ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี     ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

 (ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี นคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ความเป็นมาของการจัดตั้ง

ศูนย์บริการคนพิการ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดังนั้นเทศบาล

นครล าปาง ก็ได้รับการประสานงานจากจังหวัดและได้จัดตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 วัตถุประสงค์หลักก็มีสองข้อ ข้อแรกคือว่า เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด รวมทั้งการให้

ค าปรึกษาหรอืช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สทิธิประโยชน์แก่คนพิการ อีกข้อหน่ึงก็คือ เพื่อประสานงาน

ความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตาม

ประเภทความพิการ ซึ่งหลัก ๆ ถ้าแยกออกมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานให้

ความช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ การส่งต่อคนพิการเพื่อเข้ารับการสงเคราะห์ ประสานงานกับส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง เพื่อท าบัตรคนพิการ และการรับค าร้องเพื่อขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพความพิการและเรื่องอื่น ๆ ส่วนนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริการของเทศบาลนครล าปาง ก็เป็น
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การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการและครอบครัว ในการเข้าถึงบริการตา่ง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ตาม

สิทธิ์ที่กฎหมายรับรอง ทั้งความคุ้มครองสิทธิ์คนพิการและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงรวดเร็วและ

เป็นธรรม จริง ๆ แล้วถ้ามองภาพรวมก็คล้าย ๆ กับเทศบาลเป็นศูนย์เพื่ออ านวยความสะดวกเบื้องต้น ใน

การที่คนพิการจะต้องเดินทางไปติดต่อประสานงานต่าง ๆ แทนที่จะต้องไปที่ศาลากลางจังหวัดก็มาที่

เทศบาลนครล าปาง หลัก ๆ เราก็เป็นตัวกลางในการประสานงานและใหข้้อมูลข่าวสาร ที่เราท าได้มากที่สุด

ก็คือ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เขาต้องการภาพรวมก็จะเป็นแบบนีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ร้อยเอก

ศักดิ์ชัยฯ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชญิครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ซึ่งได้ยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งโดยลักษณะงานของคนพิการ ซึ่งใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2556 ได้ให้ค าจ ากัดความคนพิการไว้ในมาตรา 4 ว่า คนพิการต้องมีความจ าเป็น เป็นพิเศษท่านใดจะได้ขึ้น

ทะเบียนคนพิการและมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ก็หมายความว่าในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขาระบุว่า มีปัญหาในการปฏิบัติในชีวิต กิจวัตรประจ าวัน เช่น การทาน

อาหาร การเดิน ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันจะมีปัญหา เนื่องจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งความ

พิการของคนพิการก็มีอยู่ 7 ประเภท 1. พิการทางการเห็น ไม่ได้พิการทางการมองเห็นนะครับ เรียกว่าพิการ

ทางการเห็น ก็หมายความว่า ตาบอดเลือนราง แต่ถ้าอ่านหนังสือระดับ 1 เมตรนี้เห็น แต่ถ้าเกินกว่านั้นไม่

เห็นอะไร 2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างผมนะ

ครับ 4. พิการทางด้านสติปัญญา 5. ด้านจติใจ 6. ด้านการเรียนรู้ 7. พิการออทิสติก ท าไมผมตอ้งยื่นกระทู้

ถาม ก็บังเอิญว่า ผมก็เป็นคนพิการคนหนึ่ง ที่ได้มโีอกาสมานั่งในสภาอันทรงเกียรติของเทศบาลนครล าปาง

แหง่นี้ ผมก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงใหค้นพิการ และอีกต าแหน่งหนึ่งคือ ผมเป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัด

ล าปาง ถ้ามีโอกาส มีช่องทางมีอะไรมาผมก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้คนพิการ ซึ่งคนพิการบางท่าน  ก็ติด

เตียง จะมาพูดอะไรก็ไม่ได้ ผมก็ต้องเป็นกระบอกเสียงแทน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการนี้ ไม่ใช่ว่าอยู่

เฉย ๆ ก็จะจัดจะตั้งขึ้นมา มันก็เกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 ในมาตรา 6 (10) เขาสามารถให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งศูนย์บริการคนพิการก็มีระเบียบ ซึ่งก็

รองรับ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น คือมรีะเบียบมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 

ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งก็ก าหนดศูนย์บริการ

คนพิการไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 คือ ศูนย์บริการของคนพิการทั่วไป ซึ่งบริหารงานโดยคนพิการ ตาม
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มาตรา 6 (10) ซึ่งในการขอเป็นศูนย์บริการคนพิการ ก็จะต้องได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ     

ซึ่งการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ตามมาตรา 6 (10) พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการนี้ เขาก าหนดไว้วา่ ต้องผา่นการรับรองของมาตรฐาน ถ้าที่พวกเราเข้าใจก็คือ ISO แตเ่ขาไม่ได้ใช้ค าว่า 

ISO เขาใช้ค าว่ามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประเภทที่ 2 ก็คือ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยภาครัฐ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่ต้องการจัดตั้งศูนย์ก็สามารถจัดตั้งได้     

แต่ไม่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มาตรา 6 (10) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการที่ผมได้น าเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ ศูนย์บริการประเภทที่ 2 นั้นก็คือ ศูนย์บริการคนพิการโดยจังหวัด คือใน

หนึ่งจังหวัดจะมีศูนย์บริการคนพิการหนึ่งแห่ง ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลากลางใหม่ ทีนี้เราก็ย้อนมาศูนย์บริการ

คนพิการทั่วไปของเทศบาลนครล าปาง ซึ่งตรงนี้ผมอยากขออนุญาตท่านประธานได้ฉายวีดิทัศน์ เพื่อจะ

เชื่อมโยงเข้าเรื่องนี้ว่า เป็นอย่างไร ผมก็ได้ท าหนังสือขออนุญาตจากท่านประธานตามขั้นตอนแล้วนะครับ 

ขอวีดิทัศน์ด้วยครับ (ประธาน : นานไหมครับ) เป็นคลิปเสียง ประมาณ 2 นาทีครับ (ประธาน : อนุญาต

ครับ) อันนี้เป็นคลิปต้นฉบับ จะเป็นภาษาต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ต่อไปเป็นวีดิทัศน์อันที่ 2 ก็จะ

เป็นภาคภาษาไทยให้นะครับ ประมาณ 2 นาที อันนี้ก็คือ วีดิทัศน์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญ

แล้ว ที่เขาท าส าหรับคน ๆ หนึ่ง พอดีสถานีรถไฟนี้จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร แต่รั ฐบาลญี่ปุ่น

ก่อนที่เขาจะท าอะไรสักชิ้นหนึ่ง เขาจะส ารวจตั้งแต่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยค่า ผู้ยากจน คนยากไร้ คนพิการ   

ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไร จนไปถึงทุกภาคส่วน เขาถึงจะท าโครงการนั้น ทีนี้สถานีรถไฟนี้ก็เลิกไม่ได้ 

เพราะดูแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องอาศัยรถไฟขบวนนี้เพื่อเดินทางในการศึกษา ถ้าท่านอยากรู้ผู้หญิง

คนนี้ปัจจุบันต าแหน่งอะไร เป็นอย่างไร ติดตามเว็บไซต์ ตามสื่อต่าง ๆ Miyazawa Plan คืออะไร ท่านก็จะ

เข้าใจทีนี้เราก็ย้อนมาถึงศูนย์บริการคนพิการ จากวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า รัฐบาลเขาให้ความส าคัญ

เรื่องการศึกษา ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า คนญี่ปุ่นเขาก็พูดมาประโยคหนึ่ง ท าไมฉันจะตายเพื่อ

ประเทศอย่างนี้ไม่ได้ ในเมื่อรัฐบาลพร้อมที่จะท าเพื่อฉันเช่นนี้ เช่นเดียวกับเทศบาลนครล าปาง ที่เราตั้ง

ศูนย์บริการคนพิการ เคยมีค าถามเสมอกับผมว่า สร้างทางลาดให้คนพิการ เทศบาลมี  ส านักช่างก็มี 

สาธารณสุขก็มี กองสวัสดิการก็มี ทะเบียนราษฎรก็มี ห้องน้ าคนพิการก็มี ที่จอดรถคนพิการก็มีครบหมด   

นี่แหละครับผมมีค าถามว่า เวลาสร้างอะไรสักชิน้หนึ่งส าหรับคนพิการ จะมีคนพกิารมาใช้กี่คน ถ้าเราย้อนดู      

วีดทิัศนเ์มื่อสักครู่นี้ ท าไมรถไฟถึงวิ่งเพื่อรับคน ๆ เดียว ทั้งที่วิ่งแตไ่ม่มกี าไร แตเ่ขามองเห็น เชน่เดียวกันผมก็

อยากให้เทศบาลนครล าปางของเราได้ตั้งศูนย์คนพิการ ขอให้ท าเพื่อคนพิการ แต่ผมอยากให้เป็น

ศูนย์บริการของคนพิการจริง ๆ One Stop Service ไปเลยครับฝ่ายบริหาร คือคนพิการมาจุดเดียวจบเลย 

คุณจะท าอะไรอย่างเช่น คนพิการมาตรงจุดศูนย์บริการคนพิการ เมื่อได้งบประมาณในการบริหารศูนย์   

ทางกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ มีงบอยู่ประมาณเก้าพันล้านบาท ซึ่งเทศบาลสามารถ   ขอ

ได้ แม้แต่ปากกาด้ามเดียวก็สามารถเบิกได้เขามีงบให้เบิก ผมได้เข้าไปดูงบประจ าปี ปีนี้ก็ทราบว่าเทศบาล

นครล าปาง ได้ของบประมาณไปคือ เวลาประชุมคณะกรรมการศูนย์ ค่าพาหนะก็เบิกได้ ค่าอาหารกลางวัน
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ก็ใช้งบได้ ค่าอาหารว่างก็สามารถใช้ได้ จัดท าป้ายศูนย์บริการให้เด่นชัดก็สามารถใช้งบตรงนี้ได้ คือเรา

อุดหนุนลงไปทุกอย่าง เทศบาลก็ควรจะท าตรงนี้เป็นศูนย์จริง ๆ เป็น One Stop Service ไปเลย คือให้คน

พิการมาจุดเดียวจบ ยกตัวอย่างเช่น คนพิการอย่างผมเข้าไปที่ศูนย์บริการ ผมจะมาเสียภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างใช่ไหมครับ ที่เขาเปลี่ยนตัวใหม่ตอนนี้ ผมก็ไปตรงนั้นเลย ศูนย์บริการจะเป็นผู้ด าเนินเรื่องให้จน

เสร็จเลย อยากให้เป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ท าเพื่อคนพิการจริง ๆ เพราะว่าไม่อยากให้ใคร

ถูกทิง้ไว้ข้างหลังครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ ทางฝา่ย

บริหารมอีะไรจะเพิ่มเตมิไหมครับ เชญิครับ  

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตต ิ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ก็ขอบคุณส าหรับข้อมูลในเรื่องที่ท่านได้กรุณาน าเสนอเพิ่มเติม จริง ๆ แล้วผมก็เดินทางบ่อยนะครับ 

Hokkaido ก็ไปมาสามสี่ครั้งในหลาย ๆ ประเทศผมก็เห็นสวัสดิการของคนพิการเป็นสิ่งที่ท าได้ดีมาก ๆ แตว่่า

ด้วยประเทศของเราคนอาจจะมองข้าม ในผู้หลักผูใ้หญ่หรอืแม้กระทั่ งไม่เห็นความส าคัญเท่าที่ควร รวมทั้ง

งบประมาณก็อาจจะท าให้บ้านเราดูด้อยไปหน่อย อย่างไรก็ตามนะครับ ในส่วนที่ท่านได้แนะน าอย่าง   

One Stop Service นี้ผมก็เคยคุยกับ ผอ. กองสวัสดิการสังคม เราก็น่าจะพยายามท าให้เป็นลักษณะ  

One Stop Service อย่างที่ว่าให้ได้เพื่ออ านวยความสะดวก ผมเข้าใจนะครับถึงสภาพคนพิการรวมถึงผม

อาจจะไม่เห็นย่อยไปถึงพิการประเภทต่าง ๆ แต่ว่าในชีวิตที่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬาและอยู่กับไม้เท้ามาเป็นสองถึงสามเดือนก็เข้าใจว่าสภาพเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้

ละเลยนะครับ ก็จะพยายามผลักดันให้ส่วนของเทศบาลนครเป็นศูนย์บริการที่ท าได้หลากหลาย มี Facilities 

ส าหรับคนพิการมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ร้อยเอก

ศักดิ์ชัยฯ เข้าใจแล้วนะครับ 

3.2 โดย นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ข้อ 3.2 โดย นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตขึ้นภาพประกอบด้วยนะครับ (ประธาน : อนุญาตครับ) ขอเสนอ

กระทู้ถาม 
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เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน ประธานเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ

กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรื่อง การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องออกก าลังกายที่ไม่ได้เปลี่ยนใน

ชุมชน ดังตอ่ไปนี ้

  จากนโยบายการสนับสนุนด้านสุขภาพของท่านนายกเทศมนตรีนครล าปาง ที่ผ่านมาได้มี

การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมและสถานที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องเครื่องออกก าลังกายใน

ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้วนั้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีหลายชุมชนที่ไม่ได้รับการเปลี่ยน 

รวมถึงยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ หรือที่สามารถใช้ได้ก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิด

อันตรายต่อประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาลนครล าปางที่มาใช้ออกก าลัง 

ข้าพเจ้าสมาชิกสภาฯ จงึใคร่ขอความอนุเคราะหเ์รียนถามตอ่ท่านนายกเทศมนตร ีต่อไปนี้ 

1. จากที่กล่าวมาข้างตน้ เครื่องออกก าลังกายเก่าหลายชุมชนที่ไม่ได้เปลี่ยนมสีภาพช ารุดจนใช้การ 

ไม่ได้ หรือแม้ว่าบางแห่งสามารถใช้การได้แตอ่าจไม่สมบูรณ์ ทางเทศบาลนครล าปาง มีแผนงาน

ในการแก้ไขซ่อมแซมหรือไม่? จะด าเนินการอย่างไร? และเริ่มเมื่อใด?  

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

        กรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ    ผู้ตัง้กระทู้ถาม 

    (นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เรื่องการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง

ออกก าลังกายที่ไม่ได้เปลี่ยนในชุมชน เครื่องออกก าลังกายเก่าหลายชุมชนที่ไม่ได้เปลี่ยน มีการช ารุดจน     

ใช้การไม่ได้ หรือแม้ว่าบางแห่งใช้การได้แต่ไม่สมบูรณ์ ทางเทศบาลมีแผนในการแก้ไขซ่อมแซมหรือไม่ 

ด าเนินการอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่ ในส่วนนี้ขอชี้แจงว่า เครื่องออกก าลังกายได้เริ่มการติดตั้งตาม

สวนสาธารณะ ตามชุมชนต่าง ๆ ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 ซึ่งขณะนั้นผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง น าโดย ดร.นมิิตร  

จิวะสันติการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย ตามที่สาธารณะต่าง ๆ จึงได้ปรับปรุง
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สวนสาธารณะต่าง ๆ เช่น สวนเขลางค์ สวนสุขสวัสดิ์ สวนสาธารณะที่อยู่ริมแม่น้ าวัง รวมถึงการจัดซื้ อ

เครื่องออกก าลังกายติดตั้งตามสวนสาธารณะ และชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มาออกก าลังกาย    

การจัดซือ้เครื่องออกก าลังกายใช้งบประมาณ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 งบประมาณจากเทศบาลนครล าปาง ส่วนที่ 2 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนัน้การซ่อมแซม ถ้าจัดซือ้โดยงบประมาณของเทศบาลนคร

ล าปาง สามารถจัดตั้งงบเพื่อซ่อมแซมได้ แต่ถ้าซื้อโดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทางเทศบาล

ไม่สามารถตั้งงบได้ เนื่องจากการจัดซื้อทางชุมชนได้เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนและ

ในระเบียบกองทุนได้ระบุไว้ว่า หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งได้มาซึ่งครุภัณฑ์ 

ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินนั้น เป็นของหน่วยงานองค์กร กลุ่มประชาชน ดังนั้น เทศบาลไม่สามารถตั้ง

งบประมาณซ่อมแซมได้ งบประมาณ 2564 ทางเทศบาลน าโดย ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ ได้จัดซื้อเครื่อง

ออกก าลังกาย เพื่อน าไปทดแทนเครื่องออกก าลังกายที่ช ารุดไม่สามารถใช้การได้จ านวนหนึ่งแล้ว และในปี 

2566 นี้ ถ้าผู้บริหารน าโดย ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ มีแผนตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายเพิ่ม 

เพื่อทดแทนเครื่องออกก าลังกายที่ช ารุดใช้การไม่ได้ และจะน าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อด าเนนิการจัดซื้อ

ในปีต่อไป ก็ขอขอบพระคุณ สมาชิกสภาฯ ที่ได้ตั้งกระทู้ถาม ถือว่าเป็นการช่วยผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาลทุกคน ที่ท างานและใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด จงึขอช่ืนชมมา ณ 

โอกาสนี ้ขอขอบคุณค่ะ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ และได้คลุกคลีกับชาวบ้าน ผมขอบพระคุณมากเลยครับ ที่ทาง

เทศบาลมีนโยบายแนวทางในการจัดเปลี่ยนเครื่องออกก าลังกายในเทศบาลนครล าปาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า

หากเราพูดถึงบนพื้นฐานของความเป็นจริง การที่จะให้ประชาชนผูเ้สียภาษีหรอืว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ รอของ

เหล่านี้ ทั้ง ๆ ที่เขาก็ต้องใช้ประจ า ผมเองไปลงพื้นที่ของชุมชนเจริญประเทศ อันดับแรกก่อนผมไปดูช่วง

ประมาณตีห้า มีผู้ใช้เครื่องออกก าลังกาย 40 - 50 คน ผมก็เป็นห่วง เราก็ต้องพูดความจริงแม้ว่า เรามี

สวนสาธารณะที่ดี ณ วันนี้ แต่เราอย่าลืมว่า ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่สามารถมีลูกหลานไปส่งได้ และไม่ใช่

ประชาชนหรอืผูสู้งอายุทุกคนที่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ หรอืขี่จักรยานไปออกก าลังกายตรงนั้นได้ เครื่องออก

ก าลังกายเหล่านี้ จึงเป็นการตอบโจทย์ให้กับพวกเขาเพราะใกล้บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องออกก าลังกาย

หลายส่วนมีตะปูที่โผล่ขึ้นมา บางตัวเป็นสนิม ผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับประชาชนในพื้นที่ของเขต 1 ผมเชื่อ

ว่าก็ยังมีอีกหลายเขตที่สมาชิกสภาฯ ในกลุ่มนครล าปางของเราได้คุยกัน ที่เราเป็นห่วง ทั้งนี้อยากจะ

สอบถามท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร แบบนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง ที่จะขอช่วยบรรเทาอาการ

เหล่านีใ้ห้กับประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ 

เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ           

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ส าหรับเครื่องออกก าลังกายที่ช ารุด ที่มีตะปูโผล่หรือว่าเป็นสนิม ในส่วนของตรงนี้ถ้าจะให้เทศบาล  

โดยช่างไปซ่อมแซมก็อาจจะผิดระเบียบเพราะว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะรับไป

ประสานงานกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อด าเนนิการตอ่ไป และจะให้ค าแนะน าหรอืข้อเสนออื่น ๆ ที่ท าให้เครื่องออก

ก าลังกายเหล่านีไ้ด้ใชอ้ย่างสมบูรณ์ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ เชิญ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกฯ มากนะครับ เป็นวิธีการที่ดีเลยนะครับ ที่ผมรู้สึกว่าประชาชนได้รับ

ประโยชน์ในการประสาน แต่อีกเรื่องหนึ่งผมอยากฝากเทศบาลนครล าปาง ช่วยชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์

ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เขาได้รับทราบกัน เพราะทุกวันนี้เขาไม่เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แต่ว่าของเรานี้      

อยู่ในเทศบาลนครล าปางท าไมเทศบาลไม่มาดูแลใหก้ับพวกเขา เขาไม่เข้าใจ สปสช. คืออะไร ฝากตรงนีด้้วย

นะครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณกรณฐพรครองภพฯ 

ก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ ผมจึงมอบหมายให้ท่านสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ 

รองประธานสภาฯ ขึน้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เชญิครับ 

 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 
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รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. .... เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

  นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ ในฐานะประธานกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 

สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 

 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ 

ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

 เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 

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

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม 

2565 ประกอบด้วย  

 1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

 2. นายวันชนะ    สุวรรณเนตร 

 3. นางรัญจวน    ค าพิชัย                  

 4. นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

 5. นายสุพจน ์     มูลบ้านดง 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดระยะเวลาการศกึษาฯ จ านวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล

การศึกษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยมอบหมายให้ นางรัญจวน  ค าพิชัย กรรมการและ

เลขานุการ เป็นผู้อา่นรายงานต่อที่ประชุม  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออ่านรายงาน 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ 

ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

 เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
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****************************** 

ในระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 

2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและด าเนินการศึกษาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติฯ ร่วมกับเจ้าหนา้ที่ ประกอบด้วย 

 

 

1. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. นายวรดล  หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน  นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและลงพื้นที่

ส ารวจสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเตมิ ประกอบด้วย 

1. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. นายภาสกร  แก้วค าด ี หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

3. นายวรดล  หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน  นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

 จากการศกึษาและลงพืน้ที่ส ารวจข้อมูลร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จงึขอรายงาน

ผลการศกึษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 มาตรา 54 

และมาตรา 63 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 ได้ให้อ านาจแก่

เทศบาลนครล าปางในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนดประเภท

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง ใช้ การดูแลรักษา การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ สุขลักษณะของบริเวณที่ใช้

จ าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ผู้ให้บริการ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการ

จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรอืสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ ของใช้อื่น ๆ 

ของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 
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เทศบาลนครล าปางได้มกีารตราเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่

สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจงึมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย

สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหารส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ประกอบกับได้หารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย

ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ซึ่งต้องท าความเห็นเสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเมื่อสภาเทศบาลนคร

ล าปางได้มมีตเิห็นชอบแล้ว คณะกรรมการฯ ได้รับค าแนะน าว่า ในส่วนของ “หลักการ” ควรมีการอา้งอิงถึง

กฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว โดยในส่วนของ 

“เหตุผล” ควรกล่าวถึงความต้องการหรือความจ าเป็นในการร่างเทศบัญญัติฯ คณะกรรมการฯ จึงมี

ความเห็นว่า ควรแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่

จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ตามค าแนะน าดังกล่าว 

2. เน้ือหาในร่างเทศบัญญัติฯ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 

.... ประกอบด้วย 8 หมวด 54 ข้อ ดังนี้    

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

หมวดที่ 2   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่ 

สะสมอาหาร 

หมวดที่ 3 สุขลักษณะ 

หมวดที่ 4   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต 

     จัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 

หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับหนังสอืรับรองการแจ้ง 

     จัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 

หมวดที่ 6   ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

หมวดที่ 7   บทก าหนดโทษ 

หมวดที่ 8   บทเฉพาะกาล 
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      โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 8 หมวด เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 จะเห็นได้ว่า เนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันแต่

จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียม  

 

 

 

3. อัตราค่าธรรมเนียม 

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพื้นที่ไม่

เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน

ตลาด ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. .... โดยน ามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้แก่    

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ. นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี จ. นนทบุรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช       

จ. นครศรธีรรมราช และเทศบาลนครนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม

ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพืน้ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ควร

คงอัตราเดิมไว้ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2540 เนื่องจากปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและบริบทของจังหวัดล าปาง 

ทั้งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยควรมีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ร่างเดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ 

1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ

ในตลาด 

   

 1.1 พืน้ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตร.ม. ฉบับละ 300 200 อัตราเดิม
ตามเทศ
บัญญัติ

เทศบาลเมอืง

 1.2 พืน้ที่ประกอบการตัง้แต่ 10 ตร.ม. ถึง 25 ตร.ม. ฉบับละ  600 400 

 1.3 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตร.ม. ถึง 50 ตร.ม. ฉบับละ 900 600 
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 1.4 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตร.ม. ถึง 100 ตร.ม. ฉบับละ  1,000 700 ล าปางฯ พ.ศ. 
2540 

 1.5 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตร.ม. ถึง 200 ตร.ม. ฉบับละ  1,200 800 

ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ควรมีการแบ่งขนาด

พื้นที่ประกอบการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นธรรมส าหรับผู้ประกอบการที่มีขนาดพื้นที่เล็ก

และใหญ่ที่แตกต่างกัน และเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยควรมีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ร่างเดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

   

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

3,000 

2,000 - 

 2.2 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตร.ม. ถึง 400 ตร.ม. ฉบับละ 2,200 - 

 2.3 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 400 ตร.ม. ถึง 500 ตร.ม. ฉบับละ 2,400 - 

 2.4 พืน้ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตร.ม. ถึง 600 ตร.ม. ฉบับละ 4,500 2,600 - 

 2.5 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 600 ตร.ม. ขึ้นไป ฉบับละ 3,000 - 

4. ผลจากการลงพื้นที่ส ารวจ 

       คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ส ารวจสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขต

เทศบาลนครล าปางโดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 แหง่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 

  1. ร้านเฮียเต๋    

  2. ร้านก้องกี  

  3. รา้นกาแฟ สวนอากง  

  4. ร้านราชาวดี 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผูป้ระกอบการดังกล่าวข้างต้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้

ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... และ

รับทราบถึงการปรับปรุงเทศบัญญัติให้เป็นปัจจุบัน โดยทางผู้ประกอบการเห็นด้วยและพึงพอใจกับอัตรา

ค่าธรรมเนียมทีค่งเดิมส าหรับการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพืน้ที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น

การขายของในตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
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สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดซึ่งเป็นอัตราใหม่แบบ

ขั้นบันไดตามขนาดพืน้ที่ที่คณะกรรมการฯ ได้มคีวามเห็นไว้ 

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

 

 
 

          ลงช่ือ      อมลยา  เจนตวนิชย์      ประธานคณะกรรมการ 

                                           (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 

 ลงช่ือ    วันชนะ  สุวรรณเนตร    กรรมการ ลงช่ือ       สรัญญา  เจนวานิชกุล      กรรมการ  

         (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร)           (นางสาวสรัญญา  เจนวานชิกุล) 

 

   ลงชือ่   สุพจน์  มูลบ้านดง    กรรมการ         ลงชื่อ     รัญจวน  ค าพิชัย    กรรมการและเลขาฯ 

          (นายสุพจน์  มูลบ้านดง)                        (นางรัญจวน  ค าพิชัย) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) คณะกรรมการก็ได้อ่านรายงานผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. .... 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....  และกรรมการได้รายงานผลให้สภาทราบแล้ว  

เมื่อสักครู่นี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอให้ปรับแก้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ
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เทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. นั้น จะท าได้หรือไม่   

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งมี  

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การขอถอนญัตติหรอืค าแปรญัตติ หรอืการแก้ไข

ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุใหเ้ปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น

ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ

แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปรญัตติต้อง

ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ” กรณีดังกล่าวเป็นการขอแก้ไขบันทึกหลักการ

และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. …. ถือเป็นการแก้ไขข้อความในญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างเทศบัญญัติ 

เมื่อญัตตดิังกล่าวได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ทางฝ่ายบริหารจะขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. หรอืไม่ เชญิฝา่ยบริหารครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงขอรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ขอแก้ไข

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ตามข้อ 55 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อความเดิม 

หลักการ 

เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ด้วยสถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 
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เหตุผล 

โดยที่มาตรา 40 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศ

บัญญัติก าหนดประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง ใช้ การดูแลรักษา การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ 

สุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

หรอืที่ใชส้ะสมอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร ผูใ้ห้บริการ สุขลักษณะของ

อาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ 

อุปกรณ์ น้ าใช้ ของใชอ้ื่น ๆ ของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตลอดจนการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร ประกอบ

กับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ได้

ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น 

เทศบาลนครล าปาง จงึมคีวามจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหาร

หรอืสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

แก้ไขเป็น 

หลักการ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 40 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติ

ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตัง้ ใช้ การดูแลรักษา การป้องกันมิใหเ้กิดเหตุร าคาญ สุขลักษณะของ

บริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสม

อาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ผู้ให้บริการ สุขลักษณะของอาหาร 

กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ 

ของใช้อื่น ๆ ของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตลอดจนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนา่ยอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 

เหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 

2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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ดังนัน้ เทศบาลนครล าปาง จงึมคีวามจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตอ่ไป 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งตามข้อ 55 วรรคหนึ่ ง  ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนด

ว่า ต้องได้รับความยินยอมจากสภาฯ ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า จะยินยอมให้แก้ไขบันทึก

หลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร พ.ศ. …. หรอืไม่นะครับ ก่อนทีผ่มจะขอมตทิี่ประชุม ขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดยินยอมให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ยินยอมใหแ้ก้ไข 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 เสียง ให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …., 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยครับ เชญิครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแล้ว    

ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติ ” 

วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 บัญญัติว่า 

“เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับ

อนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ดังตอ่ไปนี”้ (1) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร

หรือ ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

จัดตัง้ ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจ้ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร 

ที่ใชท้ า ประกอบ หรอืปรุงอาหาร หรอืที่ใชส้ะสมอาหาร (3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิด

เหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ (4) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร (5) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ (6) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  (7) ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่นๆ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  45 ก าหนดว่า “ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิหพ้ิจารณา 3 

วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 ก าหนดว่า  “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรอืไม่ 

หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง

นั้นพอสมควรแล้ว...” ดังนั้นญัตติที่ทางผู้บริหารได้เสนอให้สภาพิจารณาในครั้งนี้ ก็จะเป็นร่างเทศบัญญัติที่

กฎหมายให้อ านาจของเทศบาลในการตราเทศบัญญัติบังคับใช้ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป 

และก่อนที่ทางสภาจะได้มีมติในการรับหลักการในวาระที่ 1 จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้

มีการอภิปรายกันพอสมควร หลังจากนั้นก็จะลงมติ เป็นการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัตินัน้ได้พิจารณาต่อไปหรอืไม่ ขอบคุณครับ  
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 

เชญิครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขัน้รับหลักการร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... นะครับ ก่อนที่

ผมจะขอมตทิี่ประชุม ขอเชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการ 22 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ จ านวน 22 เสียง เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 

1 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล       

นครล าปาง กระผมขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

นครล าปาง ให้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว 

ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ   

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
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หนึ่งในสามของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัตใิห้พิจารณา   สาม

วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า ก าหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อาจ

เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า       (4) 

ก าหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การ

เสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”และวรรคสอง ก าหนดว่า 

“การรับรองญัตติเช่นว่านีใ้ห้กระท าโดยวิธียกมือขึน้พ้นศรีษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมาชิกสภา

ท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น

อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภา

ท้องถิ่น” จากระเบียบกฎหมายที่ผมได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเมื่อสักครู่ ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติร่างเทศ

บัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยปกติแล้วต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด

เดียวก็ได้ โดยผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผูท้ีอ่ยู่ในที่ประชุม เป็นผูเ้สนอ 

และเมื่อที่ประชุมสภา  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น   ให้ที่

ประชุมสภา เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิก

สภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว ก็ให้ยกมอื

ขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน    

ขอน าเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างตน้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอบคุณครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียน

ปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชญิสมาชิกฯ เสนอครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. เป็นสาม
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วาระรวด ขอผูร้ับรองครับ มผีูร้ับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผูเ้สนอร่วมครับ โดยต้องมผีูเ้สนอร่วม จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมนี ้ก็คือ 8 ท่าน ขอเชิญครับ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นางรัญจวน  

ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด 

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้ เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาสามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายวันชนะ  

สุวรรณเนตร  

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รบัรองถูกต้องนะครับ เชิญผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 
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 นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาสาม

วาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นายสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมคนต่อไปครับ เชิญ นางสาวพัชรี  

ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

สามวาระรวด ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ก็มีผู้เสนอร่วมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก

สภาที่อยู่ในที่ประชุม ครบทั้ง 8 คนนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายชื่อผู้เสนอให้มีการพิจารณา

สามวาระรวดครับ เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตสรุปผู้เสนอให้มีการ

พิจารณาสามวาระรวด จ านวน 8 ท่าน คอื 

1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

3. นางรัญจวน ค าพิชัย 

4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

5. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

6. นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

7. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 
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8. นางสาวพัชร ี  ลออเลิศลักขณา 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายชื่อผู้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดทั้ง 8 ท่าน       

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ 

ไม่ม,ี งดออกเสียง 7 คน  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล    

นครล าปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาดังต่อไปนี ้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายใน

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างขอ้บัญญัติ ก็ใหเ้สนอค าแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยใหแ้ปรญัตติเป็น

รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” และข้อ 49 วรรคท้ายก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้” 

จากระเบียบกฎหมายที่ผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาไปเมื่อสักครู่ สรุปความว่า “การเสนอค าแปรญัตติ

สมาชิกสภาฯ ผู้ใด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจา โดยให้แปรญัตติ

เป็นรายข้อ เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิก

สภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน” โดยการแปรญัตตินั้นเราจะพิจารณาเป็นรายข้อไป ตั้งแต่ข้อแรกไปจน   

ข้อสุดท้ายของร่างเทศบัญญัติ ถ้าหากว่าทางท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม     

ในตัวร่าง ก็ใหย้กมอืขึน้ โดยเสนอญัตติด้วยวาจาได้ โดยจะต้องมีผู้รับรองอย่างนอ้ยสองคน ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ และเข้าประชุมอีก

ครั้งในเวลา 11.25 น. 

พักการประชุม 10 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.25 น. 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 16 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอด าเนนิการประชุม   

ต่อนะครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ   

ผมจะขอเริ่มพิจารณาในวาระที่สองในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยจะพิจารณาเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ 

ทั้งหมดมีอยู่ 54 ข้อ 

 

 (ร่าง) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ .... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. 2540 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 

55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล

นครล าปางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตราเทศ

บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....” 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้  

โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่      

สะสมอาหาร พ.ศ. 2540  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว               

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมี ไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด  1 

บททั่วไป 

ข้อ 5  ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวติ ได้แก่ 
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(1) วัตถุทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ    

แตไ่ม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท หรอืยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่

กรณี 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ

ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรอืปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ือ้สามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี ้     ไม่

ว่าจะเป็นการจ าหนา่ยโดยจัดใหม้ีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นัน้ หรอืน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรอืบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรอืทางสาธารณะ

จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง

น าไปท าประกอบหรอืปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มสีภาพเป็นของสด 

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรอืปรุงส าเร็จพร้อมที่

จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ 

“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผา่นกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรอื

วิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความช้ืนที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึน้  

“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส ชวน

รับประทาน เชน่ เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้ง เครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น  

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ ใช้เป็นอาหารหรอืส่วนประกอบที่ส าคัญ

ของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทาง

เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง 

ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปน    

ในอาหาร  แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น 

วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่  

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง เป็น         

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า  เศษวัสดุ ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์

หรือที่อื่น  
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่ งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ 

ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ

ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่

ก าหนด 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ศูนย์อาหาร” หมายความว่า ศูนย์กลางจ าหนา่ยอาหารซึ่งมีร้านขายอาหารนานาชนิด โดยมีการ

แบ่งพื้นที่แต่ละร้านเป็นสัดส่วนกัน และมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารรวม 

 “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง 

ประกอบ จ าหนา่ยและเสิรฟ์อาหาร รวมถึงการลา้งและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือหนังสือรับรอง    

การแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ 

ดูแล การด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“ผู้ซึ่ ง ได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน  

ส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือพื ้นที ่ ใ ด             

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าว  

มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อน     

การจัดตัง้ 
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มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามร่างเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 7 ความในข้อ 6 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้ 

(1)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2)  การขายของในตลาด 

(3)  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด 2 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

ข้อ 9 ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่น     

ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ก. สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่นอกอาคารที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะหรือในอาคารที่มีพื้นที่  

ไม่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร 
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(1) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง     สิ่ง

ปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า        

100 เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถู้กต้องด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรอืค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(2) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 

(3) จัดให้มีการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(5) สามารถจัดหาที่ล้างมือและห้องส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส าหรับให้ผู้ประกอบกิจการ

และผู้รับบริการใช้ได้ในบริเวณใกล้เคียง เว้นแต่เป็นการจ าหน่ายอาหารที่ไม่มีการรับประทานอาหารนั้น

ในบริเวณที่จ าหน่าย 

(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(7) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค

อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยผ่านการฆ่าเชื้อ 

(8) จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง

บ่อดักไขมัน หรือที่ดักไขมันให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(9) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันมิให้ เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ

จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(10) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง     

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาล  

ข. สถานที่จ าหน่ายอาหารในอาคารที่มีพื้นที่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร 

(1) ตั ้งอยู ่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที ่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง     

สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า         

100 เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(2) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 

(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ท าความสะอาดง่าย  

(4) จัดให้มีการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(5) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(6) จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน 

ประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จ าหน่ายและที่บริโภคอาหาร           
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ที่ล้างและที่ เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่ จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและมีฉากปิดกั้น          

ที่เหมาะสม ทั้งนี ้ประตูหอ้งสว้มต้องปิดตลอดเวลา 

(7) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(8) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย    

อยู่เสมอ 

(9) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค

อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยผ่านการฆ่าเชื้อ 

(10) จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง

บ่อดักไขมัน หรือที่ดักไขมันให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(11) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 

(12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ

จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(13) จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยสถานที่จ าหน่ายอาหารที่มี

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งด้วย  

(14) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง     

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาล  

ค. สถานที่สะสมอาหาร 

(1) ตั ้งอยู ่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที ่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง     

สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า        

100 เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(2) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 

(3) จัดให้มีการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(5) จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี ่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั ่ง     

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาล  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภา เทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 

13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอด าเนินการประชุมต่อ

นะครับ ในล าดับต่อไป  

ข้อ 10 สถานที่และบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ใช้จ าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้

ส าหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้    

(1) พื้นที่บริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด และ

ท าความสะอาดง่าย 

(2) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด ไม่มีหยากไย่ คราบไขมัน  

(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

(4) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ  

(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 

(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

และท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี 

(7) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด  

(8) น้ าใช้ต้องเป็นน้ าประปา ยกเว้นกรณีที ่ย ังไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที ่ม ีค ุณภาพเทียบเท่า

น้ าประปาหรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(9) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 

(10) มีเครื่องดูดควัน พัดลม ปล่องระบายควันสูงเพียงพอไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 11 จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิง       

ในการท า ประกอบ ปรุงอาหาร 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 12 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) อาหารสดที่น ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพืน้

หรอืบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 13 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ          

ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม  

(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื ่นที ่น ามาใช้           

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมือ่ไม่ม ีถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 
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ข้อ 14 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) อาหารประ เภทปรุงส า เ ร็จ ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้อ งกัน             

การปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการบริโภคตามชนิด

ของอาหาร 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 15 น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถ านที ่จ า หน่า ย อ าห าร ต้องมีคุณภาพและมาต ร ฐ า น             

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้น

อย่างน้อย 15 เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามา

ให้บริการ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีน ะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 16 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้น้ าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบ

ภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้ า

จากถังน้ าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 

(3) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ 

(4) ต้องไม่น าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  



39 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 17 สถานที่จ าหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางส าหรับ

อาหารที่รับประทานร่วมกัน 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 18 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ      

ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับ

อาหาร ต้องติดฉลากและป้ายให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีค าเตือนและค าแนะน าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสาร

ดังกล่าว สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที ่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน าอาหาร        

มาบริโภคโดยเด็ดขาด 

ห้ามน าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที ่อ าจ เป็นอันตราย       

ต่ออาหารและการน าอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุ

สารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน าอาหาร        

มาบริโภคโดยเด็ดขาด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 19 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และ

เครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง  ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย 

เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  

(2) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้น 

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
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(3) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี 

ไม่ช ารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

(4) ตู ้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ หรือ

อุปกรณ์เตรียมอาหารต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 20 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 

อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงน าโรคได้ 

(2) ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาดด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาล

อาหารและใช้สารท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น  ๆ 

จากผู้ผลิต 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 21 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 

(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า และ    

น้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 
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หมวด 3 

สุขลักษณะ 

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

ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร ต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่าย อาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้อง       

ด้วยสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันมใิห้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดตอ่ ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาสถานที ่ ใ ห้ส ะอาดอยู ่ เ สมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน และการก าจัดสัตว์และ        

แมลงพาหะน าโรค 

(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพราะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ

น าโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(3) รักษาบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

(4) รักษาห้องส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(5) รักษาและจัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดเกี ่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั ่ง          

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาล  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         ที่

เคารพ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในหมวดที่ 3 สุขลักษณะ ข้อ 22 

ขอแก้ไข ข้อความ “(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่ เพราะพันธุ์สัตว์และ

แมลงพาหะน าโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” แก้ไขเป็น 

ข้อความ “(2) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ   

น าโรคได้และตอ้งมกีารจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ”  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านอื่นจะเสนอค าแปรเป็นอย่างอื่น

อีกหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามค าแปร

ที่ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เสนอนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามค าแปรให้แก้ไขข้อความในหมวดที่ 3 สุขลักษณะ ข้อ 22 (2) 

จาก “รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพราะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้

และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” เป็น “รักษาความสะอาดที่รองรับ   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้และต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ” นอกนั้นคงตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ส่วนที่ 2 

สุขลักษณะกรรมวิธี ภาชนะ อุปกรณ์ ของใช้อื่น ๆ และส่วนบุคคล 

ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น  ๆ รวมทั้ง 

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ดังต่อไปนี้  

(1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงให้สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั ้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์และ      

แมลงพาหะน าโรคในสถานที่นั้น 

(2) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการท า ประกอบ ปรุง 

เ ก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้น          

ให้สะอาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะและใช้การได้ดอียู่เสมอ 

(3) น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะสามารถป้องกัน   

สิ่งปนเปื้อนได้ และห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน  

(4) การทุบ บดน้ าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ  

(5) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องท าให้สะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธี

อื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

(6) จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอ 

(7) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือน้ าแข็งโดยรักษา    

ให้สะอาดอยู่เสมอ 

(8) ศูนย์อาหารและสถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีการใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ที่มี

ปริมาณรวมกันเกิน 250 ลิตร จะต้องวางระบบท่อก๊าซ และติดตั้งถังก๊าซหุงต้มเป็นกลุ่มเพื่อการใช้ก๊าซ      

โดยระบบท่อก๊าซ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ยกเว้นศูนย์อาหาร

ที่อยู่ภายนอกอาคารและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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 (9) ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน

อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

(10) ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิล แอลกอฮอล์เป็น เชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรือ         

อุ่นอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

(11) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตน   

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล  

(12) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล

อาหารทุกคน หรือตามหลักสูตรที่เทศบาลก าหนด 

(13) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็น

โรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

โรคติดต่อ หากเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

(14) ขณะเตรียม ปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกาย       ให้

สะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(15) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และ

ภายหลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก 

(16) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เช่น   

ที่คีบ ที่ตัก หรือถุงมือ เป็นต้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง 

(17) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารถ้ามีแผลที่มือ ต้องปิดพลาสเตอร์กันน้ าให้เรียบร้อย และ

ต้องใช้ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร  

(18) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร  

(19) ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ทาสีเล็บ  

(20) ห้ามใช้ทัพพี หรือช้อน ชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหาร และต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ 

ปรุงอาหาร การชิมอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร 

(21) การเสิร์ฟอาหาร ต้องเสิร์ฟให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร  

(22) มีการป้องกันการปนเปื้อนอาหารจากการไอ จาม หรือพูดคุย ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัส

อาหารตอ้งมพีฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

(23) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง     

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาล  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด 4 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต  

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ 24 ผู ้ใดประสงค์จะขอจัดตั ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร       

มีพื ้นที ่ใดซึ่งมีพื ้นที ่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องยื ่นค าขอรับ

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครล าปาง 

พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกสารที่ทางราชการออกให้   

(2) ทะเบียนบ้าน 

(3) ใบรับรองแพทย์ 

(4) วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร หรือ

หลักสูตรที่เทศบาลก าหนด 

(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

(6) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง) 

(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ (ถ้ามี)  

(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร) 

(9) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ) 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 25 การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  

และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลก าหนด  
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มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีน ะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 26 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตหรือการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง      

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม      

ค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่น

ค าขอทราบทันที 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข

หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื ่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือ       

ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน

บันทึกการตรวจสอบค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่

เจ้าหน้าที ่ผู ้มีหน้าที ่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที ่ปรากฏในบันทึกที ่จัดท าตามข้อ 26 ให้

เจ้าหน้าที่ผู ้มีหน้าที ่ในการรับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู ้ยื ่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งกา รคืนค าขอเป็น

หนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ผู้ยื ่นค าขออาจอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน      

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรืออาจยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มี นะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 28 เมื่อได้ตรวจสอบค าขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งก าหนดเวลาที่จะเข้าไปตรวจสุขลักษณะ    ให้

ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนตรวจไม่ต่ ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นค าขออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่      

ตามควรแก่กรณี 

ในการตรวจสุขลักษณะให้เป็นไปตามแบบที ่เทศบาลก าหนด กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์      

ด้านสุขลักษณะแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตต่อไป กรณีไม่ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ และแจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ด าเนินกิจการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

อย่างนอ้ยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อา้งองิ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน

การใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองครัง้ครัง้ละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง

มีหนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะครั้งใหผู้้ขออนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลก าหนด ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

พิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสง่ส าเนาการแจ้งดังกล่าวใหค้ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 
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ข้อ 30 ผูไ้ด้รับอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง          การ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์และ

ยกเลิกค าขอ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 31 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม

ตามอัตราที ่ก าหนดไว ้ท ้ายเทศบัญญัตินี ้ก ่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื ่อได ้ยื ่นค าขอพร้อมกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  

หากยื่นค าขอโดยมิได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน

ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน

กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ค้างช าระค่าธรรมเนียม

ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่า   

จะได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน           

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต     

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด       

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้     

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื ่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าบันทึกการแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต    

น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 34 ในกรณีที่ป ร ากฏว่า ผู ้ร ับ ใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ           

แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกินสิบห้าวัน 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 35 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
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(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ

มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 36 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผูร้ับใบอนุญาต

ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านัก  

ท าการงานของผูร้ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง

หรอืวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ผู้ถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่ง 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอค าแปร ในข้อ 36 บรรทัด

ที่ 3 ขอตัดขอ้ความ ค าวา่ “ตอบรับ” ออกครับ เพราะเป็นข้อความที่ซ้ ากัน ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ เนื่องจากว่ามีการแปรญัตติแก้ไขข้อความ     

จึงต้องมีการลงมติรับรองการแปรญัตติในครั้งนี้ ตามที่นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล ขอเสนอค าแปร สมาชิกฯ 

ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามค าขอแปร จ านวน 15 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออก

เสียง 8 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มี

นะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 37 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอกีไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ 

ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ 

เครื่องจักร หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลก าหนด และเมื่อได้รับอนุญาตจาก    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแลว้จึงจะด าเนนิการได้ 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ       

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 39 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วย

ตนเอง ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครล าปางประกาศก าหนด 
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มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด 5 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  

ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ณ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครล าปาง    

พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกสารที่ทางราชการออกให้   

(2) ทะเบียนบ้าน 

(3) ใบรับรองแพทย์ 

(4) วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร หรือ

หลักสูตรที่เทศบาลก าหนด 

(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิตบิุคคล) 

(6) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง) 

(7) หลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ (ถ้ามี)  

(8) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร (กรณีที่เช่าอาคาร) 

(9) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ) 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

 ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี กรรมการแปรญัตติ ในข้อ 40 นี้นะครับ ใน (1) 

ซึ่งบอกไว้ว่า บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้ อันนี้ใช้ส าเนาบัตรใช่ไหมครับ เพราะว่าจะไปตรงกับ (5) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
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เป็นนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตร ใช้บัตรตัวจริงยื่นเป็นหลักฐาน หรือจะต้องใช้ส าเนาบัตรครับ กับ (2) 

ทะเบียนบ้าน ใช้ค าว่าส าเนา  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) หมายความว่า จะขอแปรญัตติให้ใชค้ าวา่ส าเนา คือเพิ่มค าว่าส าเนาใชไ่หมครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ต้องใช้ค าว่าส าเนาไหมครับ หรอืว่า

ยื่นตรงนีก้็จบ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปางขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในประเด็นนี้ในฐานะเลขานุการคณะท างานยกร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 

เนื่องจากมีมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่            2 

ตุลาคม 2561 ก าหนดว่า ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่า ห้าม

ไม่ให้หน่วยงานราชการก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน 

ดังนั้น ในการมายื่นเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองการแจ้งจึงก าหนดให้น าบัตรตัวจริงมาแสดงและ

เจ้าหน้าที่ก็จะท าการคัดถ่ายส าเนาเอกสารดังกล่าวไว้ประกอบเรื่อง เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชน

ตามมาตรการดังกล่าวครับ สรุปคือต้องน าบัตรฉบับจรงิมาแสดงครับ ขอบคุณครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง แล้วใน (5) หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและ (6) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ านาจก็คือ เอาส าเนามาไม่เอาตัวจริงใช่ไหมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ใช่ครับตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเข้าใจตามนี้นะครับ สรุปก็คือในข้อ 40 นี้ไม่มี

การแปร ใช้ข้อความตามร่างเดิมทั้งหมดนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

ฝา่ยบริหารมไีหมครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 
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ข้อ 41 การแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่

สะสมอาหาร และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลก าหนด  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 42 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบ

กิจการตามที่แจง้ได้ช่ัวคราวในระหว่างเวลาที่เจา้พนักงานท้องถิ่นยังมไิด้ออกหนังสอืรับรองการแจง้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่เทศบาลก าหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้ง

เป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่

วันที่ได้รับแจง้ 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นเฉพาะรายก็ได้  

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน

ท าการนับแต่วันที่ได้รับแจง้ ถ้าผู้แจง้ไม่ด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จากเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งให้การแจ้งของผูแ้จง้เป็นอันสิ้นผล แตถ่้าผู้แจง้ได้

ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้แจ้ง

ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 43 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนนิกิจการ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีติเห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 44 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับ

หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 

ถูกท าลาย หรอืช ารุดตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง น าบันทึก

การแจ้งความตอ่พนักงานสอบสวนแหง่ท้องที่ที่หนังสอืรับรองการแจง้สูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ยื่นขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจ้งน าหนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 45 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการ หรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้งให้       

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 46 ในกรณีที่ผู้ด า เนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้ โดยมิได้แจ้งต่อ    

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน

ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
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ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนิน

กิจการนัน้ไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งตอ้งไม่เกินสองปีก็ได้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 47 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผา่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตนเอง 

ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลนครล าปางประกาศก าหนด 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด  6 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ 48 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย      

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า หลักการของ

การตราเทศบัญญัติฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง ที่ใช้ท า 

ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและป้องการโรคติดต่อเป็น

ส าคัญ ไม่ได้เป็นการมุ่งหมายหารายได้ ประกอบกับปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในประดับ

ประเทศและบริบทของจังหวัดล าปาง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อ   

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมขึ้น 50% ยังมีความไม่เหมาะสมและสอดคล้อง
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สภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งยังอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร จึงขอแก้ไขบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขออนุญาตครับผู้อภปิราย ที่ท่านก าลังอภิปรายนีจ้ะอยู่ในล าดับถัดไปครับ สรุปก็คือ    

ในข้อ 48 นี้ไม่มีการแปร ใช้ข้อความตามร่างเดิมทั้งหมดนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่

ครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารมไีหมครับ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 49 ผู้แจ้งมีหน้าที่แจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้    

ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนัน้ 

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม

ที่ค้างช าระ เว้นแตผู่แ้จ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจ านวน 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 50 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครล าปาง  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 
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ข้อ 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ

แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 52 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร หรือได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และการจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหารนัน้ต้องได้รับใบอนุญาตหรอืต้องแจ้งตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศ

บัญญัตินี้ ให้การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารนั้นด าเนินกิจการต่อไปได้เสมอืน

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินีแ้ล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น

อายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารต่อไป 

ให้ยื่นค าขอ ต่อใบอนุญาตข้อ 31 หรือหากประสงค์จะด าเนินกิจการตามหนังสือรับรองการแจ้งต่อไปให้

ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 49 ของเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 53 บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง       

การพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป 

ข้อ 54 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ใหใ้ช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ ไม่มีนะครับ      

เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามรา่งเดิม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) รายละเอียดทั้ง 54 ข้อ ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับ  ต่อไปเป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย   

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..... 

ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

1 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ้ง

ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการ

ขายของในตลาด 

 
 

1.1 พืน้ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ 300 
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1.2 พืน้ที่ประกอบการตัง้แต่ 10 ตารางเมตร           

ถึง 25 ตารางเมตร ฉบับละ 

600 

1.3 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตารางเมตร          

ถึง 50 ตารางเมตร ฉบับละ 

900 

1.4 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตารางเมตร          

ถึง 100 ตารางเมตร ฉบับละ 

1,000 

1.5 พืน้ที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตารางเมตร        

ถึง 200 ตารางเมตร ฉบับละ 

1,200 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ      

ในตลาด 

 

2.1 พืน้ที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร     

ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ 

3,000 

2.2 พืน้ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตารางเมตร    

ขึน้ไป ฉบับละ 

4,500 

 

 

 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง รายละเอียดที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี ้ผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วนะครับ ผมขอแก้ไปเป็นข้อ ๆ   

นะครับ แล้วอันนีจ้ะขอมตไิปเป็นข้อ ๆ เลยไหมครับ หรอืว่าจะให้ขอแปรทั้งหมดก่อนครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ให้ขอแปรทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วจะขอมตทิีเดียว 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ ขอแก้ไขบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..... 

รายการ ร่างเดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ 

1.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง    

ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขาย 

ของในตลาด 

 

 

 

 

 

 

1.1 พืน้ที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ 300 200 
 

อัตราเดิม

ตามเทศ

บัญญัติ

เทศบาลเมอืง

ล าปางฯ พ.ศ. 

2540 

1.2 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 10 ตารางเมตร ถึง 25 ตารางเมตร ฉบับละ 600 400 

1.3 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ถึง 50 ตารางเมตร ฉบับละ 900 600 

1.4 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 700 

1.5 พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร ฉบับละ 1,200 800 

2. ขอแก้ไขข้อความจาก “อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสม

อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด” เป็น “อัตราค่าธรรมเนียมในการ

ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่

เป็นการขายของในตลาด” และปรับขนาดพื้นที่ เป็นดังน้ี 

2.1 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร ถึง 300 ตารางเมตร ฉบับละ  

 

3,000 

2,000  

ให้เกิดความ

เป็นธรรม

ตามขนาด

พืน้ที่ซึ่ง

สอดคล้องกับ

2.2 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร ถึง 400 ตารางเมตร ฉบับละ 2,200 

2.3 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 400 ตารางเมตร ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ 2,400 

2.4 พืน้ที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตารางเมตร ถึง 600 ตารางเมตร ฉบับละ 4,500 2,600 
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2.5 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 600 ตารางเมตร ขึน้ไป ฉบับละ 3,000 เทศบาลนคร

นครสวรรค์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ที่ นายสมหมาย  พงษไพบูลย์ ขอแปรญัตติในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย เทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... ขอผู้รับรองด้วยครับ   

ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหาร       

มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ  ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ    

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 14 เสียงครับ   

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดเห็นชอบตามรา่งเดิมโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามค าขอแปร 14 เสียง ในบัญชอีัตราค่าธรรมเนียมท้าย เทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..., ไม่เห็นชอบ ไม่

ม,ี งดออกเสียง 9 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตอนนี้ก็ผ่านวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สามผมจะขอมติ   

ที่ประชุมนะครับสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 18 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

สถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ..., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 5 คน 

4.3 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ข้อ 4.3 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล   

นครล าปาง ท าหน้าที่กรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ขอรายงานผล ดังนี้ 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ 

ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

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

ตามที่ สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 

1. นายวิบูลย์        ฐานสิรากูล         

2. นายบุญทรง         ชุ่มแสง 

3. นายสามารถ        พุทธา 

4. นายเสริมเกียรต ิ   ชูวัฒนกูล 

5. นางสาวพัชรี        ลออเลิศลักขณา  

 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จ านวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล

การศกึษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  ในระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... โดยระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 ได้

มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและด าเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ โดยละเอียด ทั้งนี้ 

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

1. นายวิชญ์ศคิภัทร์ วงศม์ณี  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. นายวรดล  หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 

3. นางสาวปานิดา สิงหบ์ุญ นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 
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จากการศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการศึกษาและสรุป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 
      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 มาตรา 54 และ

มาตรา 63 ได้ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากกิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตหรือ

กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบสถานประกอบการนั้น รวมไปถึงผู้ประกอบการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน 

ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ (ปัจจุบันประกาศกระทรวงฯ ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีจ านวนทั้งสิน้ 13 

กลุ่ม 142 ประเภท) 

เทศบาลนครล าปางได้มีการตราเทศบัญญัติเมืองล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายโดยได้ก าหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขต

เทศบาลฯจ านวน 13 กลุ่ม 130 ประเภท ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว (25 ปี) 

รวมทั้งมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการเกิดขึ้นของกิจการใหม่ๆ    

อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งขัดแย้งกับ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ท าให้เกิด

ปัญหาในการควบคุมดูแล และตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้น เทศบาล

นครล าปางจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติฯ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ประกอบกับคณะกรรมการฯ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย

ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ซึ่งต้องท าความเห็น เสนอ

ผูว้่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเมื่อสภาเทศบาลนครล าปาง

ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ได้รับค าแนะน าว่า ในส่วนของ “หลักการ” ควรมีการอ้างอิงถึงกฎหมายที่ให้อ านาจแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว โดยในส่วนของ “เหตุผล” ควรกล่าวถึง        

ความต้องการหรือความจ าเป็นในการร่างเทศบัญญัติฯ คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ควรปรับแก้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย        

ต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ตามค าแนะน าดังกล่าว 

2. เน้ือหาในร่างเทศบัญญัติฯ 
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ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....  

ประกอบด้วย 7 หมวด 46 ข้อ ดังตอ่ไปนี ้ 

หมวดที่ 1 ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม 

หมวดที่ 2 สถานที่ตัง้ ลักษณะอาคาร และการสุขาภบิาล 

หมวดที่ 3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบ 

             กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หมวดที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

หมวดที่ 6 บทก าหนดโทษ 

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล 

ต่อไปผมจะขอให้เลขานุการและกรรมการศกึษาร่างฯ ได้รายงานผลตอ่นะครับ  

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอรายงานผลการศกึษาฯ ต่อนะคะ 

โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 7 หมวดเปรียบเทียบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง      

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

ที่ เทศบัญญัติ ฯ ปี 2540 ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่ 

1 ก าหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลฯ 

จ านวน 13 กลุ่ม 130 ประเภท 

ก าหนดกิจการที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลฯ จ านวน 13 

กลุ่ม 142 ประเภท 

มีกิจการที่เพิ่มเติมจากเดิม 12 ประเภท ได้แก่ 

1. การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุนัขและแมว 

2. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอื่นใด

อันมลีักษณะท านองเดียวกัน เพื่อใหป้ระชาชนเข้าชมหรอื 

เพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 

ค่าดูหรอืค่าบริการในทางตรง หรือทางออ้มหรอืไม่ก็ตาม 
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ที่ เทศบัญญัติ ฯ ปี 2540 ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่ 

3. การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 

ผลติภัณฑเ์นย ผลติภัณฑเ์นยเทียมและผลติภัณฑ์เนยผสม 

4. การจ าหน่ายน้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 

5. การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

6. การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 

7. การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

8. การประกอบกิจการสัก ผวิหนัง หรอืเจาะส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดของร่างกาย 

9. การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 

ของผู้รับบริการ 

10. การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

ของผู้รับบริการ 

11. การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน  

รับเลีย้งหรอืรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

12. การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสนิค้า

หรอืลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสนิค้า 

2 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมสุขลักษณะ

และการสุขาภบิาลในสถานประกอบการ 

ตามหมวด 4 การสุขาภบิาล แตย่ังไม่

ครอบคลุมในประเด็นส าคัญอันได้แก่   

สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ลักษณะ

อาคาร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย     

และการป้องกันเหตุร าคาญ 

มีการก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมสุขลักษณะและการ

สุขาภิบาลในสถานประกอบการ ตามหมวด 2 สถานที่ตั้ง 

ลักษณะอาคาร การสุขาภบิาล และตามหมวด 3  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

3 ไม่มกีารก าหนดให้กลุ่มกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพจ านวน 29 ประเภท  

ต้องด าเนินการประเมินตนเองและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน  

 

มีการก าหนดให้กลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจ านวน 

29 ประเภท ต้องด าเนินการประเมินตนเองและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ตาม  

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภทหรือ

ขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขอ

อนุญาตจะต้องด าเนนิการก่อนการพจิารณาออกใบอนุญาต 

พ.ศ. 2561 
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ที่ เทศบัญญัติ ฯ ปี 2540 ร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่ 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 

4 ไม่มกีารก าหนดให้สถานประกอบการ     

ยื่นค าขอประกอบการผ่านทาง 

สื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตัวเอง 

มีการก าหนดให้สถานประกอบการยื่นค าขอประกอบการ

ผา่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตัวเอง    

ตามพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผูร้ับใบอนุญาตช าระ

ค่าธรรมเนียมการตอ่อายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ    

ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการอ านวย  

ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ประชาชน 

ในส่วนของเนื้อหา ตั้งแต่หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่  7 รวมถึงเอกสารแนบท้าย เรื่องหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63  

อนึ่ง ในข้อ 16 ข้อย่อย 4 “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค”       

ในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมกิจการจ าหน่ายน้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ พบว่า ใน (1) ก าหนดให้ 

“มีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” เมื่อมีการศึกษาข้อมูลจากเทศบาลเมอืงเขลางค์

นคร พบว่า กระบวนการนี้มคี่าใช้จ่ายที่สูงมาก และอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาที่ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงการขอ

อนุญาต  อันจะท าให้เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้ง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครล าปางใช้แหล่งน้ าจากการ

ประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และได้รับการรับรองว่า เป็นน้ าที่ได้

มาตรฐานอยู่แล้ว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อย่อย 3 ที่ก าหนดว่า “แหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี 

เช่น น้ าประปาภูมิภาคน้ าจากบ่อบาดาล” ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ตัด ข้อ (1) ออก โดยยังคง 

(2) ไว้ คือ “มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย          

ในภาคสนาม” แต่ปรับเป็น  “อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” เนื่องจากได้รับข้อมูลจากกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมวา่ ยังมีขอ้จ ากัดเรื่องเครื่องมือและจ านวนเจ้าหน้าที่ 

 

3. อัตราค่าธรรมเนียม 

หลักการของการตราเทศบัญญัติฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดย

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางแสง และมลพิษความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้

กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธี กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ก่อมลพิษ ก่อให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อ

การด ารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ได้เป็นการมุ่งหมายหารายได้ ประกอบกับ
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ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและบริบทของจังหวัดล าปาง ทั้งสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า 

ควรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ในร่างเดิมที่มีการปรับขึ้นเพิ่ม 50% เพื่อความเหมาะสมตามแนวทางการ

พิจารณา ดังนี้ 

1. กิจการที่มีการก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 และไม่มกีารเปลี่ยนแปลงแบ่งแยกตามขนาดกิจการ คณะกรรมการฯ            

มีความเห็นว่า ควรยังคงอัตราค่าธรรมเนียมเดิมเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

2. กิจการที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล เมืองล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 ที่เป็นลักษณะอัตราเดียวเหมารวม แม้ว่าจะมีการใช้หรือไม่ใช้เครื่องจักร 

หรือขนาดของเครื่องจักรมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ท าให้ผู้ประกอบการในกิจการขนาดเล็กที่ก่อมลพิษน้อย

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ท าให้ไม่เหมาะสมและเกิดความไม่เป็นธรรม 

คณะกรรมการฯ เห็นว่า กิจการบางประเภท ควรมีการแบ่งแยกอัตราตามขนาดของกิจการตามขนาดก าลัง

เครื่องจักรที่ใชโ้ดยกิจการขนาดใหญ่ช าระอัตราคงเดิมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ส าหรับกิจการขนาด

เล็กช าระในอัตราลดลง จากเดิมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME ในการ

เริ่มตน้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครล าปาง 

3. กิจการที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ในเทศบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรพิจารณา 

ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาเทียบเคียงกับเทศบัญญัติควบคุมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น ๆ ได้แก่  เทศบาลนครเชียงราย กรุงเทพมหานครแล้ว  ควรปรับลดลงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด     

ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ให้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลมาตรฐานสุขภาวะ ไม่เกิดการหลบเลี่ยง   

อันจะมีผลกระทบต่อ สุขภาวะของประชาชน สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 – 3 ที่กล่าวไว้

ข้างตน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการศึกษาของ

คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

  ลงชื่อ     วบิูลย์  ฐานิสรากูล     ประธานคณะกรรมการ 

                     (นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล) 
 

     ลงชื่อ     บุญทรง  ชุ่มแสง    กรรมการ    ลงชื่อ    สามารถ  พุทธา     กรรมการ  

             (นายบุญทรง  ชุ่มแสง)                  (นายสามารถ  พุทธา) 
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ลงช่ือ   เสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล    กรรมการ     ลงช่ือ   พัชรี  ลออเลิศลักขณา     กรรมการและเลขาฯ 

       (นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล)                 (นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการ

ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ ผมขอพักการประชุม 15 นาที 

- พักการประชุม 15 นาที - 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา  14.30 น. 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม 18 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเริ่มประชุมตอ่นะครับ 

4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. .... 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... และกรรมการได้รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ทาง

คณะกรรมการฯ ได้มขี้อเสนอให้ปรับแก้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ พ.ศ. …. นั้น จะท าได้หรือไม่ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ    

ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็น       

ผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรอืค าแปรญัตติในชัน้คณะกรรมการแปรญัตติตอ้งได้รับความยินยอมจาก       ที่

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ” การขอให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ถือเป็นการแก้ไขข้อความในญัตติร่างเทศบัญญัติ
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ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างเทศบัญญัติ เมื่อญัตติดังกล่าวได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับ

ความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อประกอบการ

พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ทางฝ่ายบริหารจะขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล     

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. หรอืไม่ เชญิครับ 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจากท่าน

นายกเทศมนตรีนครล าปางให้เป็นผู้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาฯ จึงขอรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ       

ขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย    

ต่อสุขภาพ  พ.ศ. …. ตามข้อ 55 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม      

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อความเดิม 

หลักการ 

เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 

เหตุผล 

โดยที่มาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็น    

เทศบัญญัติก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป

ส าหรับใหผู้ด้ าเนนิกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานที่

ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง  

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนด

บางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมีผลให้เทศบาลนครล าปางซึ่งเป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดให้สอดคล้องกับรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ดังนัน้ เทศบาลนครล าปาง จงึมคีวามจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 
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แก้ไขเป็น 

หลักการ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ใหเ้ทศบาลนครล าปางมอี านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติ

ก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผูด้ าเนิน

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 

ได้ใชบ้ังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น

อันมีผลให้เทศบาลนครล าปาง ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดให้สอดคล้องกับ

รายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวดังนั้น เทศบาล   

นครล าปาง จึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เทศบาล นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย         

ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับใช้บังคับในเขต

เทศบาลนครล าปางตอ่ไป 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ฝ่ายบริหารขอแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาล      

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. ซึ่งตามข้อ  55 วรรคหนึ่ง  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า ต้อง

ได้รับความยินยอมจากสภาฯ  ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า จะยินยอมให้แก้ไขบันทึกหลักการและ

เหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. หรือไม่ นะ

ครับ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 22 คนครับ  
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดยินยอมให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ยินยอมใหแ้ก้ไข 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่ยินยอมใหแ้ก้ไขโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่ยินยอมให้แก้ไข ไม่มี นอกนั้น  

งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) สรุปว่าสมาชิกสภาฯ ยินยอมให้แก้ไข จ านวน 17 เสียง ไม่ยินยอมให้แก้ไข ไม่มี นอกนั้น    

งดออกเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จ านวน 17 เสียง ยินยอมให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ….,ไม่ยินยอม  ไม่มี,            

งดออกเสียง 5 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย    

ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. .... เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการ

แล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติวา่ “เทศบาลมอี านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อ ไปนี้  (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี ้(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรอืให้อ านาจตราเทศบัญญัติ”

วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท”  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 

บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้

กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มาตรา 32 บัญญัติว่า  “เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล
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การประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมี

การควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น (2) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม        

(1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แตท่ี่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติ

ร่างขอ้บัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติและลงมตวิ่า จะรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรอืไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภปิราย หา้มไม่ให้ลงมติก่อนที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...”  ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้นใหท้่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  (ปฏิบัติหน้าที ่แทน

ประธานสภาฯ) ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายนะครับ  

ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่

ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. .... ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 22 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ในข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการ 21 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการฯ 21 เสียง ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่ม ีนอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จ านวน 21 เสียง เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล        

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....,ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล        นคร

ล าปาง ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติที่ก าลังพิจารณากัน  อยู่นี้

ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการไปแล้ว ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนด

ว่า “ญัตติรา่งข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จะอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...”  ข้อ 38 วรรค

หา้ ก าหนดว่า “...ญัตติดังตอ่ไปนีอ้าจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยใหน้ าความในข้อ 39 มา

ใช้บังคับ”  ข้อ 38 วรรคห้า (4) ก าหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45”  

ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง    มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม”และวรรคสอง ก าหนดว่า “การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้น     พ้นศีรษะ” 

และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อ         ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นให้ยกมอืขึน้พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยใหย้ืนกล่าว ณ ที่ของ

ตน หรือ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น”  จากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้ชี้แจงต่อที่

ประชุม คือ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....      ได้

ผ่านวาระรับหลักการแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งโดยหลักการจะต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่หากที่ประชุมฯ จะมีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยต้องมีสมาชิก

สภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมนี้เป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่าง    

ข้อเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจาได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย 

2 คน ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการ

พิจารณาครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุม

ว่าจะด าเนนิการอย่างไร ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาญัตติรา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย           ต่อ

สุขภาพ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียวครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัตินี้เป็นสาม

วาระรวด ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนีม้จี านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน 

1 ใน 3 ก็คือ จ านวน 8 ท่าน ผูเ้สนอร่วมโปรดยกมอืครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

กระผม นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหพ้ิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายสามารถ พุทธา 

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 
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นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น  

สามวาระรวดเดียวร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น  

สามวาระรวดเดียวรว่มกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้พิจารณาเป็น  

สามวาระรวดเดียวร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ท่านต่อไป เชิญ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

นายสุพจน ์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวร่วมกับ

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) มีผู้เสนอร่วมทั้ง 8 ท่านครบนะครับ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ แจ้งอีกครั้ง ครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล    

นครล าปาง ขออนุญาตสรุป ผูท้ี่เสนอร่วมใหพ้ิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว คือ 

1. นายกรณฐพรครองภพ   สท้านไตรภพ 

2. นายวิบูลย์    ฐานสิรากูล 

3. นายสามารถ    พุทธา 

4. นายบุญทรง    ชุ่มแสง 

5. นายเสริมเกียรติ    ชูวัฒนกูล 
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6. นางสาวพัชรี    ลออเลิศลักขณา 

7. นางสาวสรัญญา    เจนวานิชกุล 

8. นายสุพจน ์  มูลบ้านดง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ   

ที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว จ านวน 19 เสียง       

ไม่เห็นชอบ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ  จ านวน 19 เสียง เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล    

นครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .... สามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย     

ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล    

นครล าปาง  ผมขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 49 

วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า 

เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิก  

สภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” และข้อ 49 วรรคท้าย 

ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ

เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้” ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
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เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น” ในกรณีนี้ ทางท่านสมาชิกสามารถที่จะเสนอใหพ้ิจารณาเฉพาะข้อที่มกีารแกไ้ข

เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามมติของสภาฯ หรอืจะพิจารณาเป็นรายข้อ เช่น เทศบัญญัติที่พิจารณาผ่านไปเมื่อ

สักครู่ก็ได้ครับ ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) เชญิ รอ้ยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เมื่อมตทิี่ประชุมสภาให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด ตอนนี้เป็นขั้นตอนวาระที่สองคือ           การ

พิจารณาค าแปรญัตติ ผมขอหารือท่านประธานว่า สรรพนามที่จะใช้แทนท่านประธานในวาระที่สองนี้ ต้อง

ใช้ค าว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใช่หรือไม่ครับ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 45 วรรค

สอง ถ้าสมาชิกสภาฯ อภิปรายแปรญัตติก็เรียกว่า กรรมการแปรญัตติ ใช่หรือไม่ครับ เพื่อให้การประชุม

สภาเทศบาลนครล าปางอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นไปในทางเดียวกัน ฉะนั้นในวาระที่สองนี้ ประธานสภาฯ ก็

ต้องเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนสมาชิกสภาฯ ที่แปร ก็ต้องเป็น กรรมการแปรญัตติ ขอให้

ท่านประธานสภาฯ ใช้เรยีกตามนี้เลยนะครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่ แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง  เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงวิธีด าเนินการ

ในวาระที่สองไปแล้ว ผมก็ขอน าปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้การประชุมพิจารณาครั้งนี้กระชับ รวดเร็ว 

และเรียบร้อย  ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะใช้วิธีการพิจารณาในวาระที่สองเฉพาะที่มีการแก้ไข หรือที่

มีการแปรญัตติเท่านั้นนะครับ ส่วนที่ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าคงตามร่างเดิม เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติ  

อยู่ในมอืแล้ว ก็จะขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบครั้งนี ้ว่าสามารถกระท า

ได้นะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 51 ก าหนดว่า  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ  

แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” 

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ประชุมสภาว่าจะมีมติให้พิจารณาเป็นรายข้อ อย่างเช่นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร หรือว่าพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการเสนอค าแปรหรือ

เฉพาะข้อที่มกีารแก้ไข ส่วนข้อที่ไม่มีการแก้ไขก็คงตามร่างเดิม ครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบและลงมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเฉพาะ

ข้อความที่แก้ไขหรือแปรญัตติเท่านั้น โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) เป็นอันว่า การพิจารณาในวาระที่สอง เราจะพิจารณาในส่วนที่ขอแก้ไขหรือแปรญัตติ

เท่านั้นนะครับ แล้วค่อยขอมตติามที่มีค าแปร เป็นรายบุคคลนะครับ   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 20 เสียง ให้พิจารณาเฉพาะข้อความที่แก้ไขหรือ   

แปรญัตติเท่านั้น, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง  3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่ตอ้งการแปรญัตติ เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้เสนอค าแปร) กราบเรียนท่านประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ 

คือ ขอแก้ไขข้อความวรรคแรก จาก “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540” เป็น “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2540”  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ไม่มี     นะ

ครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไร เพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ  มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกครับ เชิญ      

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้ เสนอค าแปร)  กราบเรียน  

ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต

เสนอค าแปรญัตติ คือ ขอแก้ไขข้อ 16  ข้อย่อย 4 “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค” 

โดยตัดข้อ (1) ออก และยังคงข้อความ (2) ไว้ คือ “มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย 

โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน” แต่แก้ไขเป็น “อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง”      
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สรุปคือ ขอแก้ไขข้อ 16 ข้อย่อย “4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ า” เป็น “4. หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะหท์างด้านแบคทีเรีย

โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างงา่ยในภาคสนาม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง” 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง  จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มี     

นะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ  มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกครับ เชิญ        

นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้เสนอค าแปร) กราบเรียนท่านประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ กระผม นายสามารถ  พุทธา กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ 

คือ ขอแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าหลักการของการ    

ตราเทศบัญญัติฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย     ต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า  มลพิษทางเสียง 

มลพิษทางความร้อน มลพิษทางแสง และมลพิษความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิต หรอืกรรมวิธี 

กิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ก่อมลพิษ ก่อให้เกิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสุขภาพอนามัย

ของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ได้เป็นการมุง่หมายหารายได้ ประกอบกับปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ          ใน

ปัจจุบันทั้งในประดับประเทศและบริบทของจังหวัดล าปาง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมขึ้น 50% ยังมีความไม่เหมาะสม

และสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งยังอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร จงึขอแก้ไข

บัญชอีัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 
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เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

1. กจิการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

 (1) 

 

 

 

การเพาะพันธ์ุ เลีย้ง และการอนุบาลสัตวทุ์กชนิด 

1. ม้า โค กระบอื 

      ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไมเ่กิน 20 ตัว 

      ข. เกิน 20 ตัว ไมเ่กิน 40 ตวั 

      ค. เกินกว่า 40 ตัว 

 

 

3,000 

4,500 

6,000 

 

 

2,000 

3,000 

4,000 

2. สุกร 

     ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตวั 

     ข. เกิน 20 ตัว ไมเ่กิน 40 ตวั 

     ค. เกินกวา่ 40 ตัว 

 

1,500 

3,000 

4,500 

 

1,000 

2,000 

3,000 

3. แพะ แกะ 

     ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตวั 

     ข. เกิน 20 ตัว ไมเ่กิน 40 ตวั 

     ค. เกินกวา่ 40 ตัว 

 

1,500 

3,000 

4,500 

 

1,000 

2,000 

3,000 

4. ห่าน เป็ด ไก่ นก 

     ก. ตั้งแต่ 50 ตัว ไมเ่กิน 200 ตัว 

     ข. เกิน 200 ตัว ไมเ่กิน 1,000 ตัว 

     ค. เกินกวา่ 1,000 ตัว 

 

750 

3,000 

7,500 

 

500 

2,000 

5,000 

5. สุนัข แมว 

     ก. ตั้งแต่ 6 ตัว ไม่เกิน 20 ตวั 

     ข. เกิน 20 ตัว ไมเ่กิน 40 ตวั 

     ค. เกินกวา่ 40 ตัว  

 

1,500 

3,000 

4,500 

 

ตัวละ 50 บาท 

6. สัตว์น้ า 1,500 1,000 

7. สัตวค์รึ่งบกครึ่งน้ า 1,500 1,000 

8. การเลีย้งสัตวเ์ลื้อยคลาน 7,500 5,000 

9. การเลีย้งแมลง 1,500 1,000 

(2) การประกอบกจิการเลีย้ง รวบรวมสัตว ์หรอืธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชนข์องกิจการน้ัน ทัง้นี้ ไมว่า่   

จะมกีารเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรอืทางอ้อม หรือไมก่็ตาม 

7,500 5,000 
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2. กิจการทีเ่กี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์ ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) การฆา่ หรือช าแหละสัตว ์ยกเว้นในสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร เร่ขาย  

หรือขายในตลาด 

1. ห่าน เป็ด ไก ่

   ก. โดยใชเ้ครื่องจักร 

        ก. 1 เครื่องจักรท่ีมีก าลงัรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

        ก. 2 เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงมา้ 

   ข. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร 

        ข. 1 ตัง้แต ่6 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว 

        ข. 2 เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกนิ 40 ตัว 

        ข. 3 เกินกวา่ 40 ตัว 

2. สุกร โค กระบือ 

 

 

 

 

7,500 

15,000 

 

450 

900 

1,800 

15,000 

 

 

 

 

5,000 

10,000 

 

300 

600 

1,200 

10,000 

(2) การหมัก ฟอก ตาก หรอืสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว ์

   1. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว ์ขนสัตว์ 

   2. การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 

 

6,000 

1,500 

 

4,000 

1,000 

(3) การสะสมเขา กระดกู หรือชิ้นส่วนสัตวท่ี์ยังมไิด้แปรรูป 6,000 4,000 

(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 6,000 4,000 

(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชห้รือผลติภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลอืก กระดอง กระดูกเขา 

หนัง ขนสัตวห์รือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ดว้ยการตม้ นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวธีิใด ๆ 

ซึ่งมิใชเ่พื่อเป็นอาหาร 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงมา้ 

 

 

 

1,500 

3,000 

 

 

 

1,000 

2,000 

(6) การผลิต โม ่ปน่ บด ผสม บรรจุ สะสม หรอืกระท าอื่นใดตอ่สตัวห์รือพชืหรือ

ส่วนหน่ึงสว่นใดของสัตวห์รือพชืเพื่อเป็นอาหารสัตวห์รือส่วนประกอบของ

อาหารสัตว์ 

   2. การสะสมสัตว ์หรอืพืช หรือส่วนหน่ึงสว่นใดของสัตวห์รือพชืเพื่อเป็น

อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

   ข. พื้นท่ีเกินกวา่ 50 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

1,500 

3,000 

 

 

 

 

 

1,000 

2,000 
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3. กจิการทีเ่กี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหนา่ยอาหาร  

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบรโิภคในครวัเรือน 

ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) 

 

 

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เตา้เจีย้ว ซีอิ๊ว 

น้ าจิม้ หรือซอสปรุงรสชนดิตา่ง ๆ 

   1. น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา    

   2. เตา้เจีย้ว 

   3. ซีอ๊ิว 

   4. น้ าจิ้มและซอสปรุงรสอื่น ๆ 

 

 

1,500 

3,000 

6,000 

6,000 

 

 

1,000 

2,000 

4,000 

4,000 

(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ์ได้แก่ ปลาร้า     

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาสม้  ปลาจอ่ม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง 

น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกัน 

   1. น้ าปลา    

   2. น้ าเคย 

   3. น้ าบูด ู

   4. ไตปลา    

   5. หอยดอง 

   6. ปลาเจ่า ปลาร้า กุ้งเจา่ ปลาส้ม ปลาจ่อม  

   7. แหนม หม่ า กุนเชยีง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง 

   8. กะปิ 

   9. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ท่ีคลา้ยคลึงกัน 

 

 

 

6,000 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

3,000 

1,500 

1,500 

 

 

 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิ่ม จากผัก ผลไมห้รือพชื

อย่างอื่น 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

 

1,500 

3,000 

 

 

1,000 

2,000 

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพชืหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ตม้ 

ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยา่ง เผา หรือวธีิอ่ืนใด 

   1. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหาร จากสัตวโ์ดยการตาก บด นึ่ง ตม้ 

ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยา่ง เผา หรือวธีิอ่ืนใด 

      ข. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลงัรวมกันเกินกวา่ 2 แรงม้า 

  2. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหาร จากพชื โดยการตาก บด นึ่ง ตม้ ตุ๋น 

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควนั ปิ้ง ย่าง เผา หรอืวิธีอ่ืนใด 

      ก. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันไมเ่กิน 2 แรงม้า 

      ข. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลงัรวมกันเกินกวา่ 2 แรงม้า 

 

 

 

 

4,500 

 

 

1,500 

3,000 

 

 

 

 

3,000 

 

 

1,000 

2,000 
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 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เตา้หู้ วุน้เส้น 

เกี้ยมอี ๋เนือ้สัตวเ์ทียม หรือผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกัน 

   1. เส้นหมี ่

   2. ขนมจีน 

   3. เส้นก๋วยเตี๋ยว 

   4. เตา้หู้ เต้าฮวย 

   5. วุน้เส้น 

   6. เกีย้มอี ๋

   7. เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกัน 

 

 

4,500 

750 

4,500 

750 

4,500 

750 

1,500 

 

 

3,000 

500 

3,000 

500 

3,000 

500 

1,000 

(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแหง้ จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันไมเ่กนิ 2 แรงม้า 

 

1,500 

 

1,000 

(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย 

ผลิตภัณฑเ์นยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

 

3,000 

 

 

2,000 

(11) การผลิตไอศกรมี 

   1. การผลิตเพื่อขายปลีกโดยผู้ซือ้ไม่น าออกไปขายอีกตอ่หน่ึง 

   2. การผลิตเพื่อขายส่งหรือการน าออกขายนอกสถานท่ี 

 

750 

3,000 

 

500 

2,000 

(14) 

 

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน ์น้ าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

   2. การสะสม เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน ์น้ าส้มสายชู  

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

      ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

      ข. พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

 

 

 

7,500 

10,000 

 

 

 

 

3,000 

5,000 

(15) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหนา่ยอัตโนมัติ 

   1. การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภคน้ าดื่ม 

 

4,500 

 

4,000 
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 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนสง่น้ าแข็ง 

1. การผลิต หรอืขนส่งน้ าแขง็ 

   ก. โดยใชเ้ครื่องจักรก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 

   ข. โดยใชเ้ครื่องจักรก าลังตัง้แต ่2 - 20 แรงม้า 

   ค. โดยใชเ้ครื่องจักรก าลังตัง้แต ่21 - 100 แรงม้า 

   ง. โดยใชเ้ครื่องจักรท่ีมีก าลังเกิน 100 แรงมา้ 

 

 

1,200 

3,000 

6,000 

9,000 

 

 

800 

2,000 

4,000 

6,000 

 2. การสะสม แบง่บรรจุ น้ าแข็ง 

   ก. พืน้ท่ี ไมเ่กิน 16 ตารางเมตร 

   ข. พื้นท่ีเกิน  16 ตารางเมตร - 32 ตารางเมตร 

   ค. พืน้ท่ีเกิน  32 ตารางเมตร - 48 ตารางเมตร 

   ง. พื้นท่ีเกิน  48 ตารางเมตร 

 

750 

1,500 

2,000 

3,000 

 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพชื ผัก 

ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระปอ๋ง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    1. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 

    2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

 

1,500 

3,000 

 

 

1,000 

2,000 

(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระปอ๋ง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

    1. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 

    2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

3,000 

6,000 

 

1,000 

4,000 

(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรอืสารปรุงแตง่อาหาร 

    1. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 

    2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

1,500 

3,000 

 

1,000 

2,000 

(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 

 1. การผลิตน้ าตาล น้ าเช่ือม 

    ก. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกนิ 2 แรงม้า 

 ข. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 2. การสะสม หรอืแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม 

    ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

 ข. พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

 

3,000 

6,000 

 

750 

1,500 

 

 

2,000 

4,000 

 

300 

500 

(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

3,000 

6,000 

 

2,000 

4,000 
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 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน์้ า ที่ไมใ่ชเ่ป็นสว่นหนึ่งของกจิการหอ้งเย็น 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

2,000 

4,000 

 

1,000 

2,000 

(23) การประกอบกจิการหอ้งเย็นแช่แข็งอาหาร 3,500 2,500 

(24) การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื่องจักรท่ีมีก าลังตัง้แต ่5 แรงมา้ขึ้นไป 4,500 3,000 

4. กจิการที่เกี่ยวกับยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  

(1) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 

 1. การผลิต ผสม หรือการบรรจุยา ด้วยเครื่องจักร 

 2. การโม ่บด ด้วยเครื่องจักร 

    ก. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกนัเกิน 1 แรงมา้ แตไ่มเ่กิน 5 แรงมา้ 

    ข. เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังรวมกนัเกิน 5 แรงม้า 

 

15,000 

 

1,500 

3,000 

 

10,000 

 

1,000 

2,000 

(2) 

 

การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองส าอางรวมท้ังสบู่      

ท่ีใชก้ับร่างกาย 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

 

7,500 

15,000 

 

 

5,000 

10,000 

(3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑจ์ากส าล ี

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

7,500 

15,000 

 

5,000 

10,000 

(4) การผลิตผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าออ้มส าเร็จรูป 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

7,500 

15,000 

 

5,000 

10,000 

(5) การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ ายาท าความสะอาด หรอืผลิตภัณฑท์ าความสะอาด

ตา่ง ๆ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

 

7,500 

15,000 

 

 

5,000 

10,000 

5. กจิการเกี่ยวกับการเกษตร   

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพชื 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

7,500 

15,000 

 

5,000 

10,000 

(2) การลา้ง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 15,000 10,000 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขอให้คุณสามารถฯ หยุดสักพักนะครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 

- พักการประชุม  10  นาท ี- 

 

 

 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 16.00 น. 

 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปง้มันส าปะหลัง แป้งสาค ูแปง้จากพชื หรือแป้งอ่ืน ๆ 

ในท านองเดียวกัน 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

 

7,500 

15,000 

 

 

3,000 

5,000 

(4) การสขี้าว นวดขา้วด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  

ก็ตาม 

   1. โดยใชเ้ครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันเกินกวา่ 15 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 40 แรงม้า 

   3. โดยใชเ้ครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันเกินกวา่ 40 แรงม้า 

 

 

2,000 

3,000 

4,500 

 

 

1,500 

2,000 

3,000 

(5) การผลิตยาสูบ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

7,500 

15,000 

 

5,000 

10,000 

(6) การขัด กะเทาะ หรอืบดเมล็ดพืช 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

1,500 

3,000 

 

1,000 

2,000 

(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุย๋หรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย 

 1. การผลิตปุ๋ย 

    ก. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกนิ 5 แรงม้า 

    ข. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 2. การสะสม หรอืการแบ่งบรรจุปุย๋หรือสะสมวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย 

    ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

    ข. พืน้ท่ีเกินกวา่ 50 ตารางเมตร 

 

 

7,500 

15,000 

 

3,000 

6,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

2,000 

4,000 

(9) 

 

 

การตาก สะสม ขนถา่ยผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลอืก ออ้ย ข้าวโพด 

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ีเกินกวา่ 50 ตารางเมตร 

 

5,000 

10,000 

 

3,000 

5,000 
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 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ขณะนีม้ีสมาชิกฯ อยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์ประชุม เมื่อสักครู่ก่อนพักการประชุม 

เราได้ด าเนินการถึงข้อที่ 5 ต่อไปเราจะด าเนนิการประชุมตอ่นะครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา  

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  (ผู้เสนอค าแปร) กราบเรียนท่าน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผม นายสามารถ  พุทธา กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอ       

ค าแปรญัตติต่อในข้อที่ 6  

 

 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

6. กจิการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่ ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ ์หรอืเครื่องใชต้า่ง ๆ ด้วย
โลหะหรือแร่  
 1. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร 
 2. โดยใชเ้ครื่องจักร 
     ก. เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังรวมกันไมเ่กิน 5 แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 
 

1,500 
 

3,000 
4,500 

 
 

1,000 
 

2,000 
3,000 

(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหลอ่โลหะทุกชนดิ ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 
ใน 6 (1) 
    1. การท าประติมากรรมหรือขันลงหนิ 
    2. การหลอม การหลอ่ การถลุง แรห่รือโลหะทุกชนิดไม่เกิน 2 เตา 
    3. การหลอม การหล่อ การถลุง แรห่รือโลหะทุกชนิดไม่เกิน 4 เตา 
    4. การหลอม การหล่อ การถลุง แรห่รือโลหะทุกชนิดเกินกวา่ 4 เตา 

 
 

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

 
 

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

(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รดี หรอือัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 
หรือไฟฟา้ ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 
   1. การกลงึโลหะทุกชนดิไม่เกนิ 2 แทน่ 
   2. การกลึงโลหะทุกชนดิเกิน 2 แทน่ แตไ่มเ่กิน 4 แทน่ 
   3. การกลึงโลหะทุกชนิดเกินกว่า 4 แทน่ 
   4. การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร 
        ก. เคร่ืองจักรมกี าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 
        ข. เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 
   5. การตัดโลหะโดยใชก้๊าซ หรือไฟฟา้ 
   6. การเชื่อมประสานโลหะด้วยเครื่องจักร 
   7. การเชื่อมประสานโลหะด้วยไฟฟา้ 
   8. การเชื่อมประสานโลหะด้วยก๊าซ 

 
 

2,000 
3,000 
4,000 

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

 
 

1,500 
2,000 
3,000 

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

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 
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 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมยีม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 

ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

2,500 1,500 

(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรอืสารเคมี ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาต 

ใน 6 (1) 

 1. การขัด การลา้งโลหะด้วยเครื่องจักร  

    ก. เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังรวมกนัไม่เกิน 5 แรงม้า 

    ข. เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังรวมกนัเกิน 5 แรงม้า 

 2. การขัด การลา้งโลหะด้วยสารเคมีหรือวธีิอ่ืนใด 

 

 

 

3,000 

4,000 

3,000 

 

 

 

2,000 

3,000 

2,000 

(6) การท าเหมอืงแร่ สะสม แยก คดัเลอืก หรอืลา้งแร่ 

 1. การท าเหมอืงแร่ 

 2. การแยก การคัดแยก หรือการลา้งแร่ 

 3. การสะสมแร่ 

    ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

    ข. พืน้ท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

9,000 

9,000 

 

3,000 

6,000 

 

6,000 

6,000 

 

2,000 

4,000 

7. กจิการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(1) การตอ่ ประกอบ เคาะ ปะผุ พน่ส ีหรอืพ่นสารกันสนมิยานยนต์ 

 1. การต่อ การประกอบยานยนต์ 

 2. การเคาะ การปะผุ การพน่ส ีการพ่นสีสนมิยานยนต์ 

    ก. รถยนต ์

    ข. รถจักรยานยนต์ 

 

15,000 

 

9,000 

4,500 

 

10,000 

 

5,000 

3,000 

(3) 

 

 

 

การซ่อม การปรับแตง่ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา้ ระบบปรับ

อากาศ หรอือุปกรณท่ี์เป็นสว่นประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

    ก. เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ี์เป็นสว่นประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจักร หรอืเครื่องกลของรถยนต์ 

    ข. เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ี์เป็นสว่นประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจักร หรอืเครื่องกล ของ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

7,000 

 

3,500 

 

 

5,000 

 

2,500 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 



89 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ นายสามารถ  พุทธา ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ทั้งหมด 7 ข้อ ขอผูร้ับรอง

ครับ มผีูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอกีครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานชิกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้เสนอค าแปร) กราบเรียน

ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล กรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต

เสนอค าแปรญัตติบัญชอีัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ 

 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต ์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จ าหนา่ย และในการประกอบธุรกิจนั้นมกีารซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์

เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลา่วด้วย 

     ก. ยานยนต ์เครื่องจกัรหรือเครื่องกล 

     ข. รถจกัรยานยนต์ 

 

 

 

7,000 

3,500 

 

 

 

5,000 

3,000 

(5) การลา้ง ขัดส ีเคลอืบสี หรืออัดฉดียานยนต์ 

   2. ขัดสี เคลือบสียานยนต ์

 

4,500 

 

3,000 

(6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

2,000 

4,000 

 

1,000 

2,000 

(7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตัง้ศูนยถ์่วงลอ้ 

   1. จ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ 

     ก. รถยนต ์     

     ข. รถจกัรยานยนต์ 

     ค. รถจกัรยาน 

   2. จ าหนา่ย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์หรือตัง้ศูนยถ์่วงลอ้ แก้ไขเป็น  

ตัง้ศูนยถ์่วงลอ้ 

     ก. รถยนต ์

     ข. รถจกัรยานยนต์ 

 

 

1,500 

750 

300 

 

 

4,500 

3,000 

 

 

1,000 

500 

200 

 

 

3,000 

2,000 

(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัทช ์

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

2,000 

4,000 

 

1,500 

3,000 

(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณท่ี์เป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต ์เคร่ืองจักร หรอืเครื่องกลเก่า 

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

 

5,000 

10,000 

 

 

2,000 

4,000 
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8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) การผลิตไม้ขดีไฟ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

7,500 

15,000 

 

5,000 

10,000 

(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิว้ หรอืตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

   1. การเลื่อย การซอย การตัดไมด้้วยเครื่องจักร 

      ก. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้ า รวมกันไมเ่กิน 25 แรงมา้ 

      ข. เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไอน้ า รวมกันไมเ่กินกว่า 25 แรงมา้ 

   2. การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้วไม้ด้วยเครือ่งจักร 

      ก. เคร่ืองจักรท่ีมีก าลังรวมกันไมเ่กิน 5 แรงม้า 

      ข. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

 

7,500 

15,000 

 

2,000 

3,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

1,500 

2,000 

(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตง่ส าเร็จสิ่งของเครื่องใชห้รือผลิตภัณฑ์

จากไม ้หวาย ชานอ้อย 

   1. การผลิตโดยใชเ้ครื่องจักร 

      ก. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันไมเ่กิน 5 แรงม้า 

      ข. เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า  

   2. การพน่ การทาสารเคลือบเงาหรอืส ีหรอืการแตง่ส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้

หรือผลิตภัณฑจ์ากไม ้หวาย ชานอ้อย 

 

 

 

2,000 

3,000 

2,000 

 

 

 

1,500 

2,000 

1,500 

(4) การอบไม้ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

3,000 

6,000 

 

2,000 

3,000 

(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

3,000 

6,000 

 

2,000 

3,000 

(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช ้เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑอ์ื่นใดด้วยกระดาษ 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงมา้ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า 

 

3,000 

6,000 

 

2,000 

2,500 

(7) การผลิตกระดาษชนดิตา่ง ๆ 

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 

 

6,000 

 

4,000 



91 

 

 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(8) การเผาถ่าน หรอืสะสมถ่าน 

   1. การเผาถ่าน 

   2. การสะสมถ่าน 

       ก. ไมเ่กิน 200 กิโลกรัม 

       ข. เกินกว่า 200 กิโลกรัม 

 

3,000 

 

1,500 

3,000 

 

2,000 

 

1,000 

2,000 

9. กจิการที่เกี่ยวกับการบรกิาร   

(1) การประกอบกจิการสปาเพ่ือสุขภาพ เวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม

กฎหมายว่าดว้ยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ขอแกไ้ขเพิ่มเตมิพื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้

    1. พืน้ท่ีบริการไมเ่กิน 100 ตารางเมตร 

    2. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร     

    3. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 

    4. พื้นท่ีบริการเกิน 400 ตารางเมตรขึน้ไป 

10,000  

 

 

 

1,000 

2,000 

3,000 

5,000 

(2) การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 15,000 10,000 

(3) การประกอบกจิการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

    1. พืน้ท่ีบริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 

    2. พื้นท่ีบริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร 

    3. พื้นท่ีบริการเกิน 30 ตารางเมตรแตไ่มเ่กิน 50 ตารางเมตร 

    4. พื้นท่ีบริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ไป 

ขอแกไ้ขพื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกบัของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

    1. พืน้ท่ีบริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

    2. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร     

    3. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 

    4. พื้นท่ีบริการเกิน 400 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

 

 

500 

1,000 

2,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

1,000 

2,000 

3,000 
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 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(4) การประกอบกจิการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรอืในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

    1. พืน้ท่ีบริการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 

    2. พื้นท่ีบริการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร 

    3. พื้นท่ีบริการเกิน 30 ตารางเมตรแตไ่มเ่กิน 50 ตารางเมตร 

    4. พื้นท่ีบริการเกิน 50 ตารางเมตรขึน้ไป 

ขอแกไ้ขพื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกบัของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

    1. พืน้ท่ีบริการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

    2. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 200 ตารางเมตร     

    3. พื้นท่ีบริการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 

    4. พื้นท่ีบริการเกิน 400 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

 

 

500 

1,000 

2,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

1,000 

2,000 

3,000 

(5) การประกอบกจิการโรงแรม สถานท่ีพักที่มใิชโ่รงแรม ท่ีจัดไว้เพือ่ให้บริการพัก

ชั่วคราว ส าหรับคนเดินทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมีคา่ตอบแทน หรือกิจการอื่น  

ในท านองเดียวกัน 

    1. ไมเ่กิน 20 ห้อง 

    2. เกินกวา่ 20 ห้อง แตไ่มเ่กนิ 40 ห้อง 

    3. เกินกวา่ 40 ห้อง แตไ่มเ่กนิ 60 ห้อง 

    4. เกินกวา่ 60 ห้อง 

 

 

 

1,500 

3,000 

6,000 

9,000 

 

 

 

1,000 

2,000 

4,000 

6,000 

(6) การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดให้เชา่ ห้องเชา่ หรือห้องแบ่งเชา่หรอืกิจการ

อื่นในท านองเดียวกัน 

    1. ไมเ่กิน 10 ห้อง 

    2. เกินกวา่ 10 ห้อง แตไ่มเ่กนิ 30 ห้อง 

    3. เกินกวา่ 30 ห้อง แตไ่มเ่กนิ 50 ห้อง 

    4. เกินกวา่ 50 ห้อง 

 

 

750 

1,500 

2,000 

3,000 

 

 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

(7) การประกอบกจิการโรงมหรสพ 4,500 3,000 

(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เตน้ร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ 

หรือตูเ้พลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

   1. สถานท่ีท่ีมีพืน้ท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

   2. สถานท่ีท่ีมีพืน้ท่ีเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

   3. สถานที่ท่ีมีพืน้ท่ีเกินกวา่ 200 ตารางเมตร 

 

 

3,000 

4,500 

6,000 

 

 

2,000 

3,000 

4,000 
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(9) การประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแตเ่ป็น

การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 

1,500 1,000 

(10) การประกอบกจิการการเล่นสเกต หรอืโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ        

ในท านองเดียวกัน 

12,000 8,000 

(11) การประกอบกจิการเสริมสวย หรอืแต่งผม เว้นแต่เป็นการให้บริการ           

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 

เก็บตามจ านวน

เก้าอี้ หรือ

เครื่องอบท่ี

รับจ้าง เก้าอี้

หรือเครื่องอบ 

ละ 200 บาท 

เก็บตามจ านวน

เก้าอี้ท่ีรับจ้าง

เก้าอี้ละ 

200 บาท 

(12) การประกอบกจิการสถานท่ีออกก าลังกาย  7,500 3,000 

(13) การประกอบกจิการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 7,500 3,000 

(14) การประกอบกจิการสวนสนุก โบวล์ิ่ง หรือตูเ้กม 15,000 10,000 

(15) การประกอบกจิการให้บริการคอมพวิเตอร์ 7,500 เครื่องละ 100 

(16) การประกอบกจิการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 15,000 10,000 

(17) การประกอบกจิการหอ้งปฏบัิตกิารทางการแพทย ์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดลอ้ม 

1,500 1,000 

(18) การประกอบกจิการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 1,500 1,000 

(19) การประกอบกจิการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ี 201 – 300 ตารางเมตร 

   3. พื้นท่ีเกิน 301 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

1,000 

1,500 

3,000 

3,000 

 

ตัดออก 

(20) การประกอบกจิการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 5,000 3,000 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

(1) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าดว้ยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

   1. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต ่5 กี่ ไมเ่กิน 10 กี ่

   2. การทอผา้ด้วยกี่กระตุก เกนิ 10 กี ่

   3. การป่ันด้าย การกรอดา้ย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

 

1,500 

3,000 

4,500 

 

1,000 

2,000 

3,000 

(3) การป่ันฝ้าย นุน่ ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 4,500 3,000 
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(5) การเย็บ ปักผ้า หรอืสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

   1. ตั้งแต่ 5 เคร่ือง แตไ่มเ่กิน 10 เคร่ือง 
   2. เกินกวา่ 10 เครื่อง แตไ่มเ่กิน 20 เคร่ือง  
   3. เกินกวา่ 20 เครื่องขึ้นไป 

 
2,000 
3,000 
4,500 

 
1,500 
2,000 
3,000 

(8) การย้อม ฟอก กัดสผี้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   1. โรงยอ้มผ้า ฟอก กัดสผี้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
   2. การรับจ้างยอ้มท่ัวไป การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
6,000 
750 

 
4,000 
500 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ข้อที่ 8-10    

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกครับ เชญิ นางสาวพัชรี  

ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ผู้เสนอค าแปร) กราบเรียน

ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา กรรมการแปรญัตติ ขอเสนอ  

ค าแปรญัตติบัญชอีัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างเทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม เริ่มขอ้ที ่11 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซเีมนต์ หรือวสัดทุี่คล้ายคลึง ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑด์ินเผา 
  1. โดยไมใ่ชเ้ครื่องจักร 
  2. โดยใชเ้ครื่องจักร 
      ก. เคร่ืองจักรมกี าลังรวมกนัไม่เกิน 10 แรงม้า 
      ข. เครื่องจักรมีก าลังรวมกนัเกิน 10 แรงม้า 

 
1,500 

 
3,000 
4,500 

 
1,000 

 
2,000 
3,000 

(2) การระเบิด โม่ บด หรือยอ่ยหิน ด้วยเครื่องจักร 15,000 10,000 

(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชห้รือผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลงึ 

6,000 4,000 

(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตักดูด 
โม ่บด หรือยอ่ยด้วยเครื่องจักร ยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 11 (2) 
   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
   2. พื้นท่ีเกินกวา่ 50 ตารางเมตร 

 
 

3,000 
6,000 

 
 

2,000 
4,000 
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(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรอืกระจก หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 7,500 5,000 

(6) การเลื่อย ตัด หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช ้หรอืผลิตภัณฑต์า่ง ๆ 1,500 1,000 

(7) การผลิตชอลก์ ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 15,000 10,000 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหนิเป็นสว่นประกอบหรือส่วนผสม 15,000 10,000 

(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรอืผลติภัณฑ์แก้ว 15,000 10,000 

(10) การผลิตกระดาษทราย หรอืผา้ทราย 15,000 10,000 

(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑจ์ากใยแก้ว 15,000 10,000 

(12) การลา้ง การขัดด้วยการพน่ทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ  

อื่นใดยกเวน้กิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 

15,000 10,000 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลยีม ปโิตรเคมี ถา่นหิน ถา่นโคก้และสารเคมตีา่ง ๆ   

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรอืสารตัว 

ท าละลาย 

   1. การผลิต  

   2. การสะสม การบรรจุ หรือการขนส่งกรด ด่าง สารออกซไิดซห์รือ 

ตัวท าละลาย 

 

 

15,000 

7,500 

 

 

10,000 

5,000 

(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสง่ก๊าซ 

   1. การผลิตก๊าซ 

   2. การสะสม หรือการขนส่งกา๊ซ 

      ก. ไมเ่กิน 600 ลิตร 

      ข. เกินกว่า 600 ลติร แตไ่มเ่กิน 5,000 ลิตร 

      ค. เกินกว่า 5,000 ลิตร 

   3. การบรรจ ุ

      ก. ไมเ่กิน 600 ลิตร 

      ข. เกิน 600 ลติร ขึ้นไป 

 

15,000 

 

2,500 

3,500 

7,500 

 

5,000 

10,000 

 

10,000 

 

1,500 

2,000 

5,000 

(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสง่ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม 

   1. การผลิต กลั่นปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม 

   2. การสะสม หรือการขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม 

     ก. ไมเ่กิน 600 ลิตร 

     ข. เกินกวา่ 600 ลติร แต่ไมเ่กิน 5,000 ลิตร  

     ค. เกินกวา่ 5,000 ลิตร 

 

15,000 

 

2,500 

3,500 

7,500 

 

10,000 

 

1,500 

2,500 

5,000 
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(4) การผลิต สะสม หรือขนสง่ถ่านหิน หรอืถ่านโคก้ 

   1. การผลิต ถา่นหิน หรอืถ่านโค้ก 

   2. การสะสม หรือการขนส่งถา่นหิน หรอืถ่านโคก้ 

 

15,000 

5,000 

 

10,000 

2,000 

 

ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(5) การพน่ส ียกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 1,500 1,000 

(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใชห้รือผลติภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสตกิ 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 

   1. การผลิตสิ่งของเครื่องใชห้รือผลิตภัณฑด์้วยยางเทียม 

   2. การผลิตสิ่งของเครื่องใชห้รือผลิตภัณฑด์้วยพลาสตกิ 

   3. การผลิตสิ่งของเครื่องใชห้รือผลิตภัณฑด์้วยเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 

       ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

       ข. พืน้ท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

 

2,500 

6,000 

 

 

3,000 

6,000 

 

 

1,500 

4,000 

 

 

1,500 

4,000 

(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 3,000 2,000 

(8) การผลิตสหีรือน้ ามันผสมส ี 3,000 2,000 

(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 2,500 1,500 

(10) การเคลือบ ชุบวัตถุดว้ยพลาสตกิ เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรอืวัตถุ        

ท่ีคลา้ยคลึง 

3,000 2,000 

(11) การผลิตพลาสตกิ เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรอืวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 3,000 2,000 

(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 3,000 2,000 

(13) การผลิตน้ าแข็งแหง้ 15,000 10,000 

(14) การผลิต สะสม ขนสง่ดอกไมเ้พลงิ หรอืสารเคมีอันเป็นสว่นประกอบ      

ในการผลิตดอกไมเ้พลงิ 

   1. การผลิตดอกไมเ้พลงิ 

 

 

15,000 

 

 

10,000 

(15) การผลิตเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา 7,500 5,000 

(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสง่สารก าจัดศัตรูพชืหรือพาหะน าโรค 

   1. การผลิต การบรรจุ การขนสง่ 

   2. การสะสม  

      ก. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

      ข. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

15,000 

 

3,000 

6,000 

 

10,000 

 

2,000 

4,000 

(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

 1. การผลิต การบรรจุ  

 2. การสะสม 

 

7,500 

3,000 

 

5,000 

2,000 
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ที ่ ประเภทกจิการ อัตราค่าธรรมเนียม 

13. กจิการอื่น ๆ ร่างเดิม แก้ไขเปน็ 

(1) การพมิพห์นังสือหรือสิ่งพิมพอ์ื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดว้ยเครื่องจักร 

   1. มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกนิ 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 

   2. มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกนิ 5 แรงม้า 

 

3,000 

4,000 

 

2,000 

2,500 

(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนกิส์ เคร่ืองไฟฟา้ อุปกรณอ์เิลก็ทรอนิกส์

หรืออุปกรณไ์ฟฟา้ 

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

 

2,500 

3,000 

 

 

1,500 

2,500 

(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 

   1. โดยไม่ใชเ้ครื่องจักร หรือใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันแลว้ 

ไมเ่กิน 2 แรงม้า  

   2. โดยใชเ้ครื่องจักร มกี าลังรวมกันแล้วเกิน 2 แรงม้า 

 

3,000 

 

6,000 

 

2,000 

 

4,000 

(4) การพมิพแ์บบ พิมพ์เขียว หรอืถ่ายเอกสาร 

   1. มีอุปกรณไ์มเ่กิน 3 เคร่ือง 

   2. มีอุปกรณเ์กิน 3 เคร่ือง 

 

1,500 

3,000 

 

1,000 

2,000 

(5) การสะสมวัตถุหรอืสิ่งของท่ีช ารุดใชแ้ลว้หรือเหลอืใช ้

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

3,500 

7,000 

 

3,000 

5,000 

(6) การประกอบกจิการโกดังสินค้า 

   1. พืน้ท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

   2. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 

 

1,000 

2,000 

 

500 

1,000 

(7) การลา้งขวด ภาชนะหรอืบรรจภุัณฑท่ี์ใชแ้ลว้เพื่อน าไปใช้ใหมห่รือ 

แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

750 500 

(8) การพมิพ ์เขยีน พ่นสี หรือวธีิอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มใิชส่ิ่งทอ 750 500 

(9) การประกอบกจิการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 7,500 5,000 

(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใชเ้คร่ืองจักร 7,500 4,000 

(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรอืสัตวพ์าหะน าโรค 2,500 2,000 

(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช ้หรอืผลิตภัณฑจ์ากยาง 

    ก. ใชก้ าลังคนหรือเครื่องจักรรวมกันแล้วไมเ่กิน 5 แรงม้า 

    ข. ใชเ้ครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน 5 แรงมา้ขึ้นไป 

 

4,000 

8,000 

 

2,000 

4,000 
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(13) การผลิต สะสม หรอืขนส่งไบโอดเีซล และเอทานอล 

   1. การผลิต  

   2. การสะสม หรือขนสง่ 

 

15,000 

7,500 

 

10,000 

5,000 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ตามที่ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา ขอแปรญัตติบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯ ข้อที่ 11 - 13   

ขอผูร้ับรองครับ ผูร้ับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกหรอืไม่ครับ ไม่มนีะครับ ทางฝ่ายบริหาร  

มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบค าแปรญัตติของ

ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 5 คนนะครับ โดยจะขอมติเป็นรายบุคคลไปนะครับ เริ่มจากค าขอแปรญัตติของ 

นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับค าแปรญัตติของนายบุญทรงฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าแปร จ านวน 17 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 17 เสียง ให้แก้ไขข้อความจาก 

“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540” เป็น “โดยที่

เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, 

งดออกเสียง 6 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นค าขอแปรญัตติของ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ    

ค าแปรญัตติของนายเสริมเกียรติฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าแปร จ านวน 15 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น         

งดออกเสียงครับ 

 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 15 เสียง ให้แก้ไขข้อความจาก   

“4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ า” เป็น “4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานน้ าบริโภค มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย

ในภาคสนาม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติห น้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นค าขอแปรญัตติของนายสามารถ  พุทธา สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับค าแปรญัตติ

ของนายสามารถฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าแปร จ านวน 15 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น         

งดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 15 เสียง ให้แก้ไขบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที ่1 - 7, 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นค าขอแปรญัตติของ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ

ค าแปรญัตติของนางสาวสรัญญาฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าแปร จ านวน 15 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 15 เสียง ให้แก้ไขบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที่ 8 - 10, 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นค าขอแปรญัตติของ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ

ค าแปรญัตติของนางสาวพัชรฯี โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าแปร จ านวน 15 

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น         

งดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับค าแปรญัตติฯ จ านวน 15 เสียง ให้แก้ไขบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ข้อที ่11 - 13, 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) เป็นอันว่า สมาชิกสภาได้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาในวาระที่สองก็ได้ผ่านไปแล้ว   

นะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้

ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ จ านวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าป า ง  (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) สรุปว่า สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จ านวน 20 เสียง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....,ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาฯ) เราได้ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ผมขอพักการประชุม 10 นาที 

- พักการประชุม  10  นาท ี- 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 16.50 น. 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอเริ่มประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง      

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ....     

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... พร้อมด้วยบันทึก

หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 



102 

 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. …. 

หลักการ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 43 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการ

กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น การรักษาความสะอาดของ

ภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ก าหนด การอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันมิให้เกิดเหตุ

ร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า       

ในที่หรอืทางสาธารณะ 

เหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540        

ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง 

ปัจจุบันมีผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาความไม่สะอาดและความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ดังนัน้ เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรอืทางสาธารณะส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตอ่ไป 
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( รา่ง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. …. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2540 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 

และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครล าปาง

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตราเทศบัญญัติไว้ 

ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. ….” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          

ที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า ในที่หรือ           

ทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 

ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด  1 

บททั่วไป 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
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“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใชอ่าหาร 

“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส า เร็จและอาหารที่ต้องน า ไปท า  

ประกอบ หรอืปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ผู้จ าหน่ายสินค้า ” หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า ในที่หรือ            

ทางสาธารณะ 

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 

ปรุง ประกอบ จ าหนา่ยและเสิรฟ์อาหาร รวมถึงการลา้งและเก็บภาชนะอุปกรณ์  

“ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชนห์รอืใช้สัญจรได้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ   

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้ซึ่ ง ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า  ข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัตินี้  

ข้อ 6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ

ประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรอืเร่ขาย เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า        

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตดว้ยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง

สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 2 
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 

ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า      

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผูจ้ าหนา่ยสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ผู้จ าหนา่ยสินค้าและผูช่้วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 

(2) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถ ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความ

สูงจากพืน้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(3) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนด รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ า      

ลงมาในผิวจราจร 

(4) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ   

เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(5) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จ าหน่ายสินค้าและ

หลังจากเลิกท าการจ าหนา่ยสินค้า 

(6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในบ่อ

หรอืทางระบายน้ า หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

(7) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชอืกหรือ   

ยึดติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 

(8) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าโดยวิธีอื่นใด       

ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

(9) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตใหแ้ล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

หลังจากเลิกท าการจ าหนา่ยสินค้า 

(10) หยุดประกอบการจ าหนา่ยสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของ               

เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

(11) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ เจ้าพนักงานท้อ งถิ ่น             

โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง 

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผูจ้ าหนา่ยและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 
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(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

(2) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสด    

ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ง มีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเป็นสัดส่วน    

มีการปกปิด ไม่วางบนพืน้หรอืบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(3) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องสะอาด 

ปลอดภัย ไม่มกีารปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย        

ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร 

(5) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน          

การปนเปื้อนวางสูงจากพืน้อย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร 

(6) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย

อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 

เซนติเมตร 

(7) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ

ต้องท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหส้ะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(8) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ

เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้อย่าง

น้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของ

อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค  

(9) ใชอุ้ปกรณ์ที่สะอาด มีดา้ม ส าหรับคีมหรอืตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ตา่ง ๆ 

ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการ

ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(11) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาดสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือ

มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(12) ตูอ้บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตอ้งสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 

(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการลา้ง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงน าโรคได้ 

(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาด โดยใช้สารท าความสะอาด           

ที่ปลอดภัย 

(15) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
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(16) ผูส้ัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อ

หรอืไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยโรคติดตอ่ 

(17) ผูส้ัมผัสอาหารตอ้งแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 

และสวมผา้กันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มสน้ มีสิ่งปกปิดเส้นผมมใิห้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและ          

เสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง

บริเวณมอืหรอืนิว้มอืต้องท าแผลใหเ้รียบร้อย 

(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือ

จ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ

ก่อใหเ้กิดโรคได ้

(20) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(21) หา้มถ่าย เททิง้น้ าที่มเีศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมอื เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์

ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรอืทางระบายน้ า หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

ข้อ 10 ในการจ าหนา่ยสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารในที่หรอืทางสาธารณะโดยลักษณะ

วิธีการเร่ขาย ผูจ้ าหนา่ยและผู้ช่วยจ าหนา่ยสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จ าหนา่ยสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต 

(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 

(3) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรอืทางระบายน้ า หรอืลงในที่หรอืทางสาธารณะ 

(4) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุร าคาญแก่

ผูอ้ื่น  

(5) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขประกาศก าหนด 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 11 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  

ผูจ้ าหนา่ยและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 
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(2) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสด    

ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ง มีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ เหมาะสม และเก็บเป็น

สัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรอืบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(3) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องสะอาด 

ปลอดภัย ไม่มกีารปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย        

ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร 

(5) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้อ งกัน          

การปนเปื้อนวางสูงจากพืน้อย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร 

(6) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย

อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 

เซนติเมตร 

(7) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และ

ต้องท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหส้ะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(8) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ

เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้อย่าง

น้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของ

อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค  

(9) ใชอุ้ปกรณ์ที่สะอาด มีดา้ม ส าหรับคีบหรอืตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 

ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการ

ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(11) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาดสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือ

มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(12) ตูอ้บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตอ้งสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 

(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการลา้ง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงน าโรคได้ 

(14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาด           

ที่ปลอดภัย 

(15) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
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(16) ผูส้ัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อ

หรอืไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยโรคติดตอ่ 

(17) ผูส้ัมผัสอาหารตอ้งแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 

และสวมผา้กันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มสน้ มีสิ่งปกปิดเส้นผมมใิห้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและ         

เสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง

บริเวณมอืหรอืนิว้มอืต้องท าแผลใหเ้รียบร้อย 

(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือ

จ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ

ก่อใหเ้กิดโรคได ้

(20) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(21) หา้มถ่าย เททิง้น้ าที่มเีศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมอื เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์

ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรอืทางระบายน้ า หรอืในที่หรอืทางสาธารณะ 

ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า   

เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยโรคติดตอ่ 

หมวด 3 

อ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ข้อ 13 เจา้พนักงานท้องถิ่น เจา้พนักงานสาธารณสุข และผูซ้ึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรอืทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อยของประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรอืเร่ขาย เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า        

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้ง จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตดว้ยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง

สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
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ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ       

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . 2535 และที่แ ก ้ไ ข เพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตในเรื่อง  ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตต่้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 15 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           

พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ     

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย    

อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชน 

ข้อ 16 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้           

ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง

ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ

งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือ  

วันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ผู้ถูกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่ง  

หมวด  4 

ใบอนุญาต 

ข้อ 17 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจาก     

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมกับเอกสาร

และหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกสาร              

ที่ทางราชการออกให้ 
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(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(3) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร (กรณีจ าหน่ายอาหาร

และ/หรือเครื่องดื่ม) 

(4) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ) 

(5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิว้ ของผู้รับใบอนุญาต 

และผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะ

ประจ าตัวอีก 1 รูป 

(6) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ข้อ 18 การขอและการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการด าเนินการ

อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 19 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรอืค าขอต่อใบอนุญาตหรือการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง      

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้

ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ใหแ้จง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบทันที 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข

หรอืยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน 

ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผูย้ื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรอืยื่นเพิ่มเติม        

ไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก      

การตรวจสอบค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามข้อ 19 ให้เจ้าหน้าที่  

ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอเป็นหนังสือตามแบบที่

เทศบาลก าหนด 

ผู้ยื่นค าขออาจอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน      

นับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสั่งหรอือาจยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผล อย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
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ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่ง       ไม่

อนุญาต ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน   สิบ

หา้วันแตต่้องมหีนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน             สิน้

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลก าหนด ทั้งนี้ 

หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก

เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 22 ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง       

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบ

แล้วหากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์และ

ยกเลิกค าขอ 

ข้อ 23 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใชไ้ด้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลนครล าปางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ

ช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ใบอนุญาต  

ข้อ 24 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตาม

แบบที่เทศบาลก าหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้     

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าบันทึกการแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวนแหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2 ) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช าร ุดในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื ่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอือยู่ มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 25 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น    

ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลประกาศก าหนด 

ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ 27 ผู้ถูกสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก      

เพิกถอนใบอนุญาตอกีไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย      

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม 

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ

ช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ใบอนุญาต 

หากยื่นค าขอโดยมิได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน

ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก   

ร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนัน้

ก่อนถึงก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ค้างช าระ

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้

จนกว่าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน    

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเ้ป็นรายได้ของเทศบาลนครล าปาง 

หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ 29 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด

โทษแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 7 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 30 ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาล       

เมืองล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก และการจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ         

ทางสาธารณะนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าว    
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สิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป ให้ยื่นค าขอ        

ต่อใบอนุญาตตามข้อ 23 ของเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 31 บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง       

การพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 32 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่

หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ใหใ้ช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 

 

ข้อ 33 ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ          

ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศก าหนดเขต

ควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและ   

โดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มผีลใชบ้ังคับ     

ประกาศ ณ วันที่ ........................................................... 

 

       (ลงช่ือ) 

                                (.......................................................) 

                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

                           

              เห็นชอบ 

 

     (ลงช่ือ) 

                  (.........................................) 

                    ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... 
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1. จ าหนา่ยโดยลักษณะวิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ  

ก. พืน้ที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ฉบับละ 450 บาท 

ข. พืน้ที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึน้ไป ฉบับละ  750 บาท 

2. จ าหนา่ยโดยลักษณะการเร่ขาย   ฉบับละ 75 บาท 

 
 
 
 
 
 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย    

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล        นคร

ล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล    นคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...ซึ่งเป็นรา่งเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งมีขอ้ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนีพ้ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติ

ว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้           (1) เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้

เทศบาลตราเทศบัญญัติหรอืให้อ านาจตราเทศบัญญัติ” วรรคสอง บัญญัติวา่ “ในเทศบัญญัตินัน้ จะก าหนด

โทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการ

ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่าย

สินค้า (2) ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับสุขลักษณะในการใช ้กรรมวิธีการจ าหนา่ย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรอื

สะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้ง การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ  (3) ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าแล ะก า ร เ ร ่ข า ยส ินค้า ในที่หรือ            ทางสาธารณะ (4) 

ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหนา่ยสินค้า (5) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษา   ความสะอาดและป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกัน โรคติดต่อ” ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า 



116 

 

“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้

พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระ

ที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน     ที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” และวรรคสอง ก าหนดว่า“เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ก็ได้” จาก

ระเบียบกฎหมายที่กระผมได้น าเรียนชี้แจงไป ร่างเทศบัญญัตินครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า    ในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. ... เป็นการตราเทศบัญญัติขึ้นมาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เทศบาลฯ ในการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งเป็นร่าง   เทศ

บัญญัติทั่วไป โดยหลักการจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ก็

ได้ แต่ทั้งนีก้่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ จะต้องเปิดโอกาสใหม้ีการอภิปราย และห้ามมิใหม้ีการลงมติก่อนที่

จะมีการอภิปรายพอสมควร โดยการพิจารณาเรื่องนี ้หากที่ประชุมสภาฯ จะมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาศึกษาก่อนที่จะมีการรับหลักการก็ได้ ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ

ดังกล่าวต่อทีป่ระชุม ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ    

ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชญิครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เนื่องจากเทศบัญญัติฉบับนี้  เมื่ออ่านดูแล้วมีผู้ที่ จะได้รับผลกระทบอย่างมาก ที่เป็นทั้งประชาชนและผู้คน   

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง ผมก็อยากจะขอหารือต่อที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ

เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก่อนที่จะลงมตริับหรือไม่รับหลักการ ขอบคุณครับ      

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสามารถฯ มีผู้เสนอให้

มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล   

นครล าปาง ตามที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ 

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...ซึ่งมีระเบียบกฎหมาย          ที่



117 

 

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547          และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   หากมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะใหค้ณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 103 ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว

รายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104       สภาท้องถิ่นมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ 

ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น  ๆ ตามที่สภาท้องถิ่น

เห็นสมควร...” ข้อ 107 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ       สภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่า

สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดย    ไม่จ ากัด

จ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”กล่าว

โดยสรุปก็คือ สภาฯ สามารถตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นมาศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... ได้ โดยคณะกรรมการสามัญ จะประกอบไปด้วยสมาชิก

ที่เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวนสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย   ที่

เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อที่ประชุม ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ มีสมาชิกสภาฯ คือ นายสามารถ  พุทธา ได้เสนอขอให้

มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่าน

ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าสภาฯ มีมติให้มีคณะกรรมการสามัญฯ     

เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...ต่อไป

จะขอให้ที่ประชุมรว่มกันก าหนดจ านวนของสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นคณะกรรมการสามัญ เชญิครับ เชญิ นาย

สามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอ

เสนอใหม้ีจ านวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 5 คน ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอให้มีจ านวน

สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จ านวน 5 คน ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครล าปางมมีตใิห้คัดเลือก

สมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...จ านวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะ

ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 1 เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี  

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง กระผมขอเสนอ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เสนอ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใด

จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ

สามัญ คนที่ 2 เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง กระผมขอเสนอ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เสนอ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ

สามัญ คนที่ 3 เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

กระผมขอเสนอ นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายสามารถ  พุทธา เ สนอ            

นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็น

อย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้ นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการสามัญ 

เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... คน

ที่ 3 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 4 เชญิ นายบุญ

ทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

กระผมขอเสนอ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายบุญทรง  ชุ่มแสง เ สนอ

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ... คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ

สามัญ คนที่ 5 เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา  

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ดิฉันขอเสนอ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เสนอ 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ    

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให ้นายสุพจน ์ มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการ

สามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ    

พ.ศ. ... คนที่ 5 นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก  คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล    

นครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... จ านวน 5 คน ได้แก่ 
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   1. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์   

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

   3. นางรัญจวน  ค าพิชัย 

   4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

   5. นายสุพจน ์  มูลบ้านดง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนด

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการฯ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง     

ผมขอเสนอระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด

จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ท่านประธานครับ คณะกรรมการสามัญ ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ระยะเวลาหนึ่งเดือนผมว่ามากไปนะครับ ผมอยากจะปรึกษาท่านประธาน

ว่า ระยะเวลาหนึ่งเดือนเยอะไปไหม จะต้องมีค่าใช้จ่าย มีเบี้ยเลี้ยง มีค่าอะไรต่าง ๆ เยอะ ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาด้วยครับ ผมขอเสนอระยะเวลา จ านวน 15 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เสนอให้มี

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการฯ จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอผู้

รับรอง ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้มีการ

ลงมติเลือกระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ตามที่ นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เสนอระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เหน็ชอบ 3 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม

จะขอมติตามที่ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอระยะเวลาการท างานของ

คณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วนัที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ 12 เสียงครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ สรุปผลการลงมตคิรับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล   

นครล าปาง ขออนุญาตสรุปผลการลงมติ ตามที่ นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ได้เสนอ ทางสภามีมติใหค้ณะกรรมการสามัญ ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง            การ

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เห็นชอบ 15 เสียงไม่เห็นชอบ 3 เสียง งดออกเสียง 5 คน และตามที่ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอ ทางสภามีมติให้คณะกรรมการสามัญ ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล       นคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... จ านวน 15 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 7 เสียงไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 4 คน สรุปคือ เสียงข้างมากมีมติก าหนดให้มี

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ  ถือ

ว่าที่ประชุมมมีตใิห้คณะกรรมการฯ ศกึษาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 30 วันตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2565 นะครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... จ านวน 30 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2565, ไม่เห็นชอบ 3 เสียง, งดออกเสียง 5 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด 

พ.ศ. ... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติรา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …. 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …. พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ   

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)   นมิิตร  จวิะสันตกิาร   ผูเ้สนอ 

      (นายนิมติร  จวิะสันตกิาร) 

                                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …. 
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หลักการ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 35 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ                 

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครล าปางมอี านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการ

ตราเป็นเทศบัญญัติก าหนดที่ตั้ง เนือ้ที่ แผนผัง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด ก าหนดเวลาเปิด

และปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบาย

อากาศ การจัดให้มีการป้องกัน มิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้ง

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ตลอดจนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

 

เหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ได้ใชบ้ังคับมาเป็นระยะเวลานานและ

มีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงมีความ

จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติ

ว่าด้วยตลาดส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตอ่ไป 

( รา่ง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …. 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติวา่ด้วยตลาด พ.ศ. 2540  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 

และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครล าปาง

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปางและผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง จงึตราเทศบัญญัติไว้ ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ….” 
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ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปางตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          

ที่ส านักงานเทศบาลนครล าปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540  

ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว               

ในเทศบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้

ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่

ก าหนด 

“ตลาดเทศบาล” หมายความว่า ตลาดที่เทศบาลจัดตั้งให้มีขึ้น ตลอดจนบ ารุง ดูแล 

รักษา และบริหารจัดการ 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซือ้ขายกัน 

“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าดว้ยอาหาร 

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์  ผัก ผลไม้ หรืออาหาร

อันมีสภาพเป็นของสด 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ

เนือ้สัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผงจ าหนา่ยสินค้า 

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือ      

ปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใหอ้าหาร

สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น 

อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์ และแมลงที่เป็น

พาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร 

แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย     

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มี

ผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
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“ผู้ด าเนินกิจการตลาด” หมายความว่า เทศบาล หน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับใบอนุญาต

ให้จัดตัง้ตลาด 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ 

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรี                 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

 

หมวด  1 

บททั่วไป 

ข้อ 7 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 

ส่วนที่ 1 

(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 

ส่วนที่ 2 

ข้อ 8 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย  

โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ

มีวธิีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 9 ผู้ด า เนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข       

ที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 2 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 
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ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 

ข้อ 10 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีสว่นประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง

ส าหรับผูข้าย ที่ขนถ่ายสินค้า หอ้งส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมอื ทีเ่ก็บรวบรวมหรอืรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ 

ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ 11 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 

4 เมตร อย่างนอ้ยหนึ่งทาง 

(2) ตัวอาคารตลาดท าดว้ยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 

(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม 

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 

(4) พื้นท าดว้ยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ลา้งท าความสะอาดงา่ย ไม่มนี้ าขังและไม่ลื่น 

(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข       

มิใหเ้ข้าไปในตลาด 

(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มกีลิ่นเหม็นอับ 

(8) ความเข้มของแสงสวา่งในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 

(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ

สะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และ              

มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผูข้ายของแยกต่างหากจากแผง  

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ 

ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับท่อระบายน้ าเสียหรือ       

สิ่งปฏิกูล โดย 

ก. มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก 

กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผง

จ าหนา่ยอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

ข. มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร

ประเภทปรุงส าเร็จ 
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ค. มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหาร

สดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสด

ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง   

(11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ 

ใหม้ีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(12) การติดตัง้ระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

ความใน (1) และ (5) มิใหใ้ช้บังคับกับตลาดที่จัดตัง้ขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4       (พ.ศ. 

2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ และ   มี

ข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคาร

ตามที่ก าหนดได้ 

ข้อ 12 ต้องจัดให้มีที่ขนส่งสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอส าหรับการขน

ถ่ายสินคา้ในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัด

เรื่องพืน้ที่ ซึ่งไม่อาจจัดใหม้ีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้  

ข้อ 13 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรอืในกรณีที่อยู่ในอาคาร

ตลาดตอ้งแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มปีระตูเปิดสู่บริเวณจ าหนา่ยอาหารโดยตรง 

ข้อ 14 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย          

การควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการ

ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนัน้ 

ข้อ 15 ต้องจัดให้มทีี่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ส่วนที่ 2 

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 

ข้อ 16 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มสีถานที่ส าหรับผู้ขายของ หอ้งสว้ม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 

และที่เก็บรวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
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ข้อ 17 สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นปูด้วย

คอนกรีตส าเร็จ หรอืพืน้ลาดดว้ยยางแอสฟัลต์ 

(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย        

มีความสูงจากพืน้ไม่นอ้ยกว่า 60เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(4) น้ าประปาหรอืน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มทีี่ลา้งท าความสะอาดอาหารและภาชนะ

ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร

ประเภทปรุงส าเร็จ 

(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด

เอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ

แหลง่น้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจา้พนักงานท้องถิ่น 

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดใหจ้ัดใหม้ีบ่อดักไขมัน หรอืบ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบาย

น้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรอืแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด        

ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ 18 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม   

นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ      

ที่ได้รับอนุญาตให้ใชอ้ยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะหา่งจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร  

ข้อ 19 ต้องจัดให้มทีี่เก็บรวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย

ในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

ข้อ 20 เมื่อผู้ด าเนินกิจการตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ 2 นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้         

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ด าเนินกิจการตลาดร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด

ประเภทที่ 2 ให้เป็นตลาดประเภทที่ 1 ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนทีเ่จา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ส่วนที่ 3 
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สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ข้อ 21 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้ด าเนินกิจการ

ตลาด เจา้พนักงานท้องถิ่น และเจา้พนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑใ์นการรักษาความสะอาดของตลาด 

(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 

(3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 

(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 

(5) การล้างตลาด 

(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 22 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี ้

(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย

สินค้า หรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย

อากาศและแสงสว่าง ทั้งนี ้ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(2) หา้มวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูงจากพื้น

ตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า  เว้นแต่อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท     

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา         

ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรอืแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(5) ไม่ใช้แสงหรอืวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 

(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ 

เจา้พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 23 ผูข้ายของและผูช่้วยผูข้ายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ          

น าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน     

ในระยะติดต่อหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผวิหนังที่นา่รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ           



130 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ

จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร     

ไม่สูบบุหรี่หรอืดื่มสุรา ทั้งนี ้ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 24 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมไิม่เกิน 5 องศาเซลเซียส 

ในตู้เย็นหรอืแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์    

ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้

เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติใหถู้กต้องตามหลักการสุขาภบิาลอาหาร 

(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จานชาม ช้อนและ

ส้อม ตะเกียบ แก้วน้ า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

หมวด 3 

ตลาดเทศบาล 

ข้อ 25 เมื่อเทศบาลได้จัดให้มีตลาดในที่แห่งใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือพนักงานเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานตลาดเป็นผู้ควบคุมดูแล บริหารจัดการ 

ตลอดจนการปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในตลาดเทศบาลให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ รวมทั้ง

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรอืหลักเกณฑ์ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ 

ผูค้วบคุมดูแลบริหารจัดการตลาดเทศบาลตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 26 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง 

ในตลาดเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ หรอืหลักเกณฑ์ขึน้ใช้บังคับ 
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ข้อ 27 การขายของในตลาดเทศบาลที่ตั้งอยู่บนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรอืพืน้ที่ที่เจา้พนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การขายของในตลาดเทศบาลในลักษณะเป็นล็อค ตึกแถว หรือ   

ห้องแถว ทั้งนี้ การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 4 

การด าเนินกิจการตลาด 

ข้อ 28 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดใหเ้ป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวก

ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  

ข้อ 29 การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 30 ผู้ด าเนินกิจการตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด   

การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาดให้อยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ งานได้ดีตลอดเวลา เช่น          

ตัวอาคาร พืน้ ฝา้เพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่าง ๆ 

เชน่ สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่น 

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย    

บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรอืน้ าทิง้ และทางระบายน้ า  มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแล   

ที่เก็บรวบรวมหรอืที่รองรับมูลฝอยใหถู้กสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้

ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 

และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย   

เดือนละหนึ่ งครั้ ง  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ                

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจง้ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภบิาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครัง้ก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครัง้ 

(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่ 

พืน้ตลาด และจัดใหม้ีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 
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ข้อ 31 ผู้ด าเนินกิจการตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาด   

การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดใหถู้กสุขลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 

รวมทั้ง กรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแล   

ที่เก็บรวบรวมหรอืรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้

ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และ

แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาด

ตามหลักการสุขาภบิาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจง้ให้ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์

ช าแหละลงสู่พื้นตลาด 

ข้อ 32 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ่ ผูด้ าเนนิกิจการตลาดประเภทที่ 1 หรอืตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแล  

มิใหผู้ใ้ดกระท าการ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) จ าหนา่ยอาหารที่ไม่สะอาดหรอืไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 

(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแตส่ัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ าหนา่ย 

(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ

ช าแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ตดิต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องถิ่นนัน้ 

(4) สะสมหรอืหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ

เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรอืเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรอืแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย

หรอื สิ่งปฏิกูล 

(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรอือาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรอืเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 

(8) ใชต้ลาดเป็นที่พักอาศัยหรอืเป็นที่พักค้างคนื 

(9) กระท าการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดตอ่ เชน่ เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรอืมีกลิ่นเหม็น 

หมวด 5 

ใบอนุญาต 
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ข้อ 33 หา้มมใิห้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่ งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก      

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการ

ด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และเทศบัญญัตินี้  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งปฏิบัติ  

เป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ 34 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่  

จะเป็นการด าเนินการของเทศบาลเอง โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ 35 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ

ที่เทศบาลก าหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืเอกสารที่ทางราชการ

ออกใหข้องผู้รับใบอนุญาต 

(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(3) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด (กรณีเป็นตลาดประเภทที่ 1) 

(4) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 

(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล) 

(6) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง) 

(7) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เชน่ หนังสือยินยอมให้ใชท้ี่ดนิหรอือาคารเป็นที่ตั้งตลาด (กรณีที่เป็น

การเชา่หรอืผูข้อรับใบอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของผู้มกีรรมสิทธิ์ในที่ดนิหรอือาคาร) 

ข้อ 36 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรอืค าขอต่อใบอนุญาตหรอืการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง      

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้

ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ใหแ้จง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบทันที 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ ไข

หรอืยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน 
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ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผูย้ื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรอืยื่นเพิ่มเติม        

ไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกการ

ตรวจสอบค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามข้อ  

36 ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการ

คืนค าขอเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรอือาจยื่นค าขอใหมก่็ได้ 

ข้อ 38 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเมื่อผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด           

เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ โดยก่อนที่จะมีค าสั่ง

อนุญาตหรอืไม่อนุญาตต้องให้ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกค าสั่งมโีอกาสได้รับ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 

ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผลอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเป็นหนังสือตามแบบที่เทศบาลก าหนด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน

สามสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่ง       ไม่

อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน    สิบ

ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ตามแบบที่เทศบาลก าหนด ทั้งนี้ 

หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า

ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ 40 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง       

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นทราบ
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แล้วหากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเหตุอันสมควรดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์และ

ยกเลิกค าขอ 

ข้อ 41 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใชไ้ด้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเท่านั้น 

ข้อ 42 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต     

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุด   

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้     

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าบันทึกการแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวนแหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2 ) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช าร ุดในสาระที ่ส าคัญ ให้ผู ้ยื ่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอือยู่ มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 43 การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วย

ตนเอง ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เทศบาลประกาศก าหนด 

ข้อ 44 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 45 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ       

แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม หรอืเทศบัญญัตินี ้หรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรอื   

เมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ

เกิดความเสียหายหรอือันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่

ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลาสิบห้าวัน หรอืจนกว่าจะได้มกีารแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น 

(1) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิวภาชนะ

อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายอาหารในตลาดพบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น  

ตัวบ่งชีใ้นปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 

(2) มปีริมาณสัตว์หรอืแมลงที่เป็นพาหะน าโรค เชน่ หนู แมลงวัน หรอืแมลงสาบเกินกว่าเกณฑ์

ที่ก าหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(3) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส  

หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัด

ใหญ่ที่ตดิต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ  

ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยพบว่าผูข้ายของหรอืผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรอืพบผู้ป่วย   

เป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรอืได้รับเ ชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรอืตรวจพบเชื้อโรคซึ่งท าให้

เกิดการระบาดของโรคในสินคา้ที่จ าหนา่ยในตลาดนั้น 

(4) ถังเกรอะหรือถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง

แพร่กระจายของเชื้อโรคหรอืเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรอืแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

ข้อ 46 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า              

ผูร้ับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           

พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด

อันตรายอย่างรา้ยแรงตอ่สุขภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ    

การด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ 47 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้           

ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง

ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ าย ณ ภูมิล าเนาหรือ

ส านักท าการงานของผูร้ับใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่ง

ไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแตก่รณี 

ผูถู้กค าสั่งพักใชใ้บอนุญาตหรอืค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายในสิบหา้วันนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่ง  

ข้อ 48 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับ

แตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 49 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการตลาดอีกต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิก  

การด าเนินกิจการตลาดตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
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หมวด 6 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ 50 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย      

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม 

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ใบอนุญาต 

หากยื่นค าขอโดยมิได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวัน

ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม ถ้ามิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก   

ร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแตผู่ไ้ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการ

ตลาดนัน้ก่อนถึงก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ค้างช าระ

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งใหผู้้นั้นหยุดการด าเนินกิจการตลาด

ไว้จนกว่าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน    

ข้อ 51 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเ้ป็นรายได้ของเทศบาล 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

 

ข้อ 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้      

ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535         

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 53 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง ตลาด       

พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ผู้นัน้ยังคงจัดตั้งตลาดนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

แตเ่มื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผูน้ั้นยังคงประสงค์จะจัดตั้งตลาดต่อไป ใหย้ื่นค าขอต่อใบอนุญาต      

ตามข้อ 50 วรรคสอง ของเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ 54 บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง       

การพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 55 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยอาศัยอ านาจตาม       

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับเทศบัญญัตินี้  

ข้อ 56 การขายของในตลาดเทศบาลที่ตั้งอยู่บนแผง แท่น โต๊ะตามข้อ 27 วรรคหนึ่ง มิให้ใช้

บังคับกับตลาดเทศบาลซึ่งได้ด าเนินการจัดหาประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า ทั้งนี้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดให้ด าเนินการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้     

 

ประกาศ ณ วันที่ ........................................................... 

       (ลงช่ือ) 

                                (.......................................................) 

                        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

            เห็นชอบ 

 

     (ลงช่ือ) 

                  (.........................................) 

                    ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

1. วางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดภายในตัวอาคาร          

ตลาดเทศบาล 
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รายการ 
อัตรา/แท่น/รอบ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

  1. ขายผกั 10 

พื้นท่ีไม่เกิน 1.5 ตารางเมตร 

(หากพืน้ท่ีเกิน 1.5 ตารางเมตร 

ให้คดิเพิ่มอีก 1.5 ตารางเมตร) 

  2. ขายผลไม ้ 20 

  3. ขายของสด 20 

  4. ขายของช า/ของฝาก 35 

  5. ขายอาหารปรุงสุกส าเร็จและ/หรือขนมหวาน 20 

  6. ขายอาหารท่ีน ามาประกอบและปรุงในตลาด 30 

  7. ขายอุปกรณ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ 5 

  8. ขายเสื้อผ้า 5 

  9. ขายหนังสือ 5 

  10. ตั้งบูธขายสนิค้าช่ัวคราว 250 

  11. ขายสินค้าอื่น ๆ นอกจาก 1 – 10  20 

 

2. วางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดภายนอกตัวอาคาร       

ตลาดเทศบาล 

รายการ 
อัตรา/พืน้ที/่รอบ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

  1. ขายผกั 10 

พื้นท่ีไม่เกิน 1.5 ตารางเมตร  

(หากพืน้ท่ีเกิน 1.5 ตารางเมตร 

ให้คดิเพิ่มอีก 1.5 ตารางเมตร) 

  2. ขายผลไม ้ 20 

  3. ขายของสด 20 

  4. ขายของช า/ของฝาก 35 

  5. ขายอาหารปรุงสุกส าเร็จและ/หรือขนมหวาน 20 

  6. ขายอาหารท่ีน ามาประกอบและปรุงในตลาด 30 

  7. ขายอุปกรณ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ 5 

  8. ขายเสื้อผ้า 5 

  9. ขายหนังสือ 5 

  10. ตั้งบูธขายสนิค้าช่ัวคราว 250 

  11. ขายสินค้าอื่น ๆ นอกจาก 1 – 10 20 

3. คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด  

 3.1 ตลาดประเภทที่ 1  

ก. จ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง   ฉบับละ  3,000 บาท 

ข. จ านวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง     ฉบับละ  5,000 บาท 
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 3.2 ตลาดประเภทที่ 2  

ก. จ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง   ฉบับละ  2,000 บาท 

ข. จ านวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง     ฉบับละ  3,000 บาท 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย   

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    ที่

เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล   

นครล าปางญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... เป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป 

ซึ่งโดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม  มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า  “เทศบาลมีอ านาจตรา         

เทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของ

เทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้

อ านาจตราเทศบัญญัติ” วรรคสอง บัญญัติวา่ “ในเทศบัญญัตินัน้ จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้

ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” มาตรา 61 บัญญัติว่า “เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตรา

เป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าที่ จะไม่ตรา

เป็นเทศบัญญัติก็ได้” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35 บัญญัติว่า 

“เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ (2) ก าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด”            (3) 

ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผูร้ับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย   การจัด

ให้มทีี่รวบรวมหรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย การระยาบน้ าทิง้ การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกัน

ม ิใ ห ้ เ ก ิด เ ห ต ุร า ค าญ และการป ้อ ง ก ัน ก า ร ร ะบ า ด ข อ ง โ ร คติด ต ่อ ” ม า ต ร า  37 บ ัญญัต ิว ่า              

“เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ

การรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ

จ าหนา่ย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรอืสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้

และของใช้ต่างๆ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ 

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...” ข้อ 47 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า              
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“ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์

อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” และวรรคสอง 

ก าหนดว่า“เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ    

ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เนื่องจากเทศบัญญัตินี้ที ่ทางฝ่ายบริหาร ได้เสนอมา ผมก็เป็นห่วงว่า จะมีผลกระทบต่อ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการค้าขาย ผมขอเสนอต่อที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษา

ร่างเทศบัญญัตินี้ก่อนที่จะมีการลงมติรับหรอืไม่รับหลักการ ขอบคุณครับ      

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณสมหมายฯ มีผู้เสนอ

ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล    

นครล าปาง กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ เป็นกรณีที่เสนอให้สภาฯ ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 47          ซึ่ง

กระผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษา ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี

สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะใหค้ณะกรรมการ

สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 103 ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการ       

สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน...” ข้อ 104 ก าหนดว่า “คณะกรรมการ    

สภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรอืพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น      
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แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น...” ข้อ 105 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ 

ตามความจ า เป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่น

เห็นสมควร...” ข้อ 107 ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่

กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุม

มีมติเป็นอย่า งอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ขอน าเรียนชี้แจง     ข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างตน้เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาฯ คือ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์    

ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าสภาฯ มีมติให้มีคณะกรรมการสามัญฯ เพื่อศึกษาร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันก าหนด

จ านวนของสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นคณะกรรมการสามัญ เชญิครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ผมขอเสนอใหม้ีจ านวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 5 คน ครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอให้มี

จ านวนสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จ านวน 5 คน ขอผูร้บัรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภา

ฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครล าปางมีมติให้คัดเลือก

สมาชิกสภาฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาฯ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

ควบคุมตลาด พ.ศ. ... จ านวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็น

คณะกรรมการสามัญ คนที่ 1 เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    ที่

เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมขอเสนอ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ     

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ

เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ระชุมมีมตใิห้ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี เป็นคณะกรรมการ

สามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 1 ต่อไปขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 2 เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ดิฉันขอเสนอ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ เสนอ 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ

เป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ระชุมมีมติให ้นายวันชนะ  สุวรรณเนตร เป็นคณะกรรมการ

สามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 2 ตอ่ไปขอเชิญ

สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 3 เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉัน  

ขอเสนอ นายสามารถ  พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภา เทศบาลนครล าปาง  นางรัญจวน   ค าพิชัย เสนอ      

นายสามารถ  พุทธา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็น

อย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้ นายสามารถ  พุทธา เป็นคณะกรรมการสามัญ 

เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 3 ต่อไปขอเชิญสมาชิก

สภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 4 เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ดิฉัน ขอเสนอ นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เสนอ

นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็น

อย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มนีะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้ นายบุญทรง  ชุ่มแสง เป็นคณะกรรมการสามัญ 
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เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 4 ต่อไปขอเชญิสมาชิก

สภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 5 เชญิ นายสุพจน ์ มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ผมขอเสนอ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภา เทศบาลนครล าปาง  นายสุพจน์  มูลบ้านดง เสนอ 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... คนที่ 5 นะครับ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล   

นครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... จ านวน 5 คน ได้แก่ 

   1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

2. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

   3. นายสามารถ  พุทธา 

   4. นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

   5. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนด

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการฯ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    ที่

เคารพท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมขอเสนอระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด

จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

ผมก็อยากจะให้มีอยู่ในบันทึกการประชุมนะครับท่านประธาน ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการ
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สามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... นี้ ผมขอเสนอระยะเวลา 

จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คือ เข้าใจว่าวันหยุดเยอะ แต่ในเมื่อท่านสมาชิกได้

เสียสละเวลามาท างานแล้ว ก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ ท่านก็ได้เลือกคณะกรรมการมาแล้ว ขอบคุณครับ

ท่านประธาน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ เสนอให้มี

ระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการฯ จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565           

ขอผูร้ับรอง ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอเสนอความเห็นว่า ควรใช้ระยะเวลา จ านวน 30 วัน เนื่องจากว่า แต่ละเรื่องมีรายละเอียด

ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือแม้กระทั่ง เรื่อง การควบคุม

ตลาด เพราะเป็นเรื่องที่กระทบคนส่วนใหญ่ทั้งจังหวัด ทุกคนต้องไปตลาด ไปซื้อของหรือขายของอยู่แล้ว 

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของเทศบัญญัติทั้งสองฉบับที่เราพิจารณากันไปแล้ว จะเห็นว่ารายละเอียดเยอะมาก 

และต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณากันพอสมควร ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณอมลยาฯ มีท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้มีการลงมติเลือกระยะเวลาการท างานของ

คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ตามที่ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการ

สามัญฯ จ านวน 30 วัน ตัง้แต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ 5 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม

จะขอมติตามที่ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เสนอระยะเวลาการท างานของ

คณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่  1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ 14 เสียงครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ ต่อไปผม

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ สรุปผลการลงมตคิรับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล   

นครล าปาง ขออนุญาตสรุปผลการลงมติ ตามที่ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้เสนอ ทางสภามีมติใหค้ณะกรรมการสามัญ ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด 

พ.ศ. ... จ านวน 30 วัน ตัง้แต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 15 เสียงไม่เห็นชอบ 5 เสียง     งด

ออกเสียง 3 คน และตามที่ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอ ทางสภามี

มติให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... 

จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 

2 คน สรุปคือเสียงขา้งมากมีมตกิ าหนดให้มีระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ จ านวน 30 วัน 

ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ  ถือ

ว่าที่ประชุมมมีตใิห้คณะกรรมการฯ ศกึษาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 30 วันตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2565 นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ให้คณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... จ านวน 30 วัน ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 

ไม่เห็นชอบ 5 เสียง, งดออกเสียง 3 คน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ        

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย เชญิครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานฉายภาพนะคะ (ประธาน : อนุญาตครับ) ดิฉันมีเรื่องอยากจะฝากท่าน

ประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหารในสองประเด็นด้วยกัน เรื่องที่หนึ่ง ก็คือ จากในภาพนี้เป็นภาพอุบัติเหตุ        
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ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนอรุโณทัย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้น 

โดยนักศกึษาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เราจะพบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานี ้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึน้เรื่อย ๆ ถึงแม้วา่ทาง

จังหวัดจะเริ่มมีการ kick off รณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุก็ตาม ดิฉันมองว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้

เกิดอุบัติเหตุนี้ มีทั้งหมดสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือ เรื่องของทัศนวิสัย เรื่องของความชัดเจนของทาง

ม้าลายที่ทางภาครัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องท า ก็ก าลังทยอยท า ดิฉันก็เข้าใจว่าก าลังเริ่มทยอยปรับปรุงอยู่ ส่วนที่

สองก็คือเรื่องของจิตส านึก การตระหนักรู้ของผู้ที่ขับขี่เอง ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนที่ขับรถขนส่งอาหาร 

หรือโดยเฉพาะนักศึกษา เพราะว่าจากที่ตัวดิฉันเองที่เคยเป็นครูนะคะ อยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ก็ได้รับ

มอบหมายให้โบกรถหน้าโรงเรียนทุกเช้าและเย็น ในช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่จราจรยังไม่มา บางครั้งในช่วง

เวลาตั้งแต่สามโมงถึงห้าโมง ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ยังไม่มา ดิฉันก็ต้องอยู่คนเดียว บางทีอยู่กลางถนนคนเดียว 

เพื่อที่จะต้องกันรถทั้งสองทาง คือมันน่ากลัวมากจริง ๆ ขอภาพถัดไปค่ะ ตรงนีค้ือถนนหน้าโรงพยาบาลล าปาง 

ซึ่งด าเนินการทาสี โดยงานจราจร ภาพทั้งหมดที่ดิฉันน ามาฉาย มาจาก page งานจราจร สภ.เมืองล าปาง 

อยากจะสอบถามท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร การทาสีทางม้าลายในลักษณะแบบนี้ที่ให้เห็นชัดยังจะ

มีในจุดอื่น ๆ อีกหรือไม่นอกจากทางม้าลายในจุดนี้ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง เพิ่มเติมนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่มีทาง   

ม้าลายสแีดงขาวแบบนี ้ในทุก ๆ จุดที่อยู่หนา้โรงเรียน ที่ผ่านมาดิฉันก็ยื่น  ค าร้องขอทาสีเรื่อย ๆ ในหลาย ๆ จุด 

ก็พบว่า บางครั้งพอเรายื่นค าร้องไป ได้รับข้อมูลว่า จุดนั้นเพิ่งทาไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง แต่คือมีสภาพที่เก่า

เหมอืนไม่ได้ทา ถ้าเกิดว่าท่านทาสีไปเรียบร้อยแล้ว สามารถขัดล้างได้ไหม ดิฉันก็ขอให้มาช่วยขัดล้างให้หน่อย 

ปรากฏว่าตอนที่ขัดเสร็จแล้ว คือมันขาว ขาวจรงิ ๆ ค่ะ แตพ่อตกเย็นมา มันก็เหมือนเดิม คือสภาพ

เหมือนเดิมนะคะ ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสีหรือไม่ ก็ต้องขอความรู้ในส่วนนีว้่า 

เราจะท าอย่างไร ไม่ให้เราเสียค่าใช้จ่ายสูงในการท า คือท าครั้งเดียวแล้วสามารถอยู่ได้นาน หรือว่า

บ ารุงรักษาเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาชี้จุด แล้วก็ส่วนที่สองที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ของผู้ขับขี่       

จากปัญหาหน้าโรงเรียน เมื่อสักครู่นี้ เด็กนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย หรือในโรงเรียน เด็ก ม.ปลาย       

ก็ทราบว่าที่ผ่านมาเวทีประชุมของจังหวัด มีการประชุมร่วมกับแต่ละโรงเรียนตัวแทนของแต่ละโรงเรียนไปแล้ว 

ทีนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมว่า อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในส่วนของโรงเรียนเราสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียน

ก าหนดเป็นนโยบายหรือข้อบังคับระเบียบของโรงเรียนในเรื่องของตรงนี้ เพื่อที่จะได้ตระหนักรู้ร่วมกันว่า    

ถ้าเด็กนักเรียนในปกครองของท่าน  มีการฝ่าฝืนเครื่องกั้น ก็จะมีข้อบังคับหรือข้อระเบียบลงโทษหรือไม่

อย่างไร ในประเด็นหนึ่งถ้ามีคนมาฟ้อง ว่าเด็กนักเรียนของคุณชื่ออะไร ๆ ก็มีบทก าหนดลงโทษได้ไหม 

เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ใหน้ักเรียนคนอื่น ๆ นักศึกษาคนอื่น ๆ ด้วย รวมถึงว่าถ้ายิ่งท าใหเ้กิดอุบัติเหตุ 

ก็จะเป็นการลงโทษอีกระดับหนึ่ง เพื่อที่จะท าให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมกัน และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ขอภาพต่อไปค่ะ เรื่องต่อไปในประเด็นที่สอง ก็คือเรื่องของศาลารอรถหน้าโรงเรียน อันนี้เป็นตัวอย่างเพียง

จุดเดียวนะคะ หนา้โรงเรียนอรุโณทัย ก็ทราบว่าศาลารอรถ ก็ได้รับการก่อสร้างมานาน แตร่ะยะเวลาที่ผ่าน

มาก็น่าจะไม่เคยได้รับการบ ารุงดูแลรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งตรงนี้ก็คือ มีชาวบ้านที่ร้องเข้ามาว่ามีสภาพ
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แบบนี ้และยิ่งเป็นซี่ระแนง เป็นไม้แผ่นแบบนี ้คือเสี่ยงตอ่การตกลงมาท าใหเ้กิดอุบัติเหตุกับนักเรียนหรือผู้ใช้ 

และภาพที่สอง ก็จะเห็นว่า เรื่องของระบบไฟ ดิฉันไม่ทราบว่าระบบไฟที่อยู่ที่ศาลารอรถนี้ เป็นไฟที่ต่อจาก

เทศบาลหรือว่าเป็นไฟที่ต่อจากโรงเรียน  ทีนี้ก็เลยอยากจะเสนอให้มีการปรับปรุงว่า  ถ้าเป็นไปได้           

เราสามารถใช้ไฟโซลาเซลล์ได้ไหม เพื่อที่จะท าให้ไม่ต้องเสียค่าไฟ ท าให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอด   

ทั้งเชา้และเย็น ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผา่นไปถึงฝ่ายบริหารในสองประเด็นนี้ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณพัชรีฯ มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ผมจะให้ทางฝ่ายบริหารตอบค าถามทีเดียวเลยนะครับ เชิญครับ เชิญ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขออนุญาตขึ้นภาพประกอบการอภิปรายค่ะ (ประธาน : อนุญาตครับ) ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ชาวบ้านมา ถึงกองวัสดุที่น ามาทิ้งไว้ที่แม่น้ าวัง ที่นี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา 

ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาว่า เป็นของผู้รับเหมาหรอืของเทศบาลที่น ามาทิง้ที่แม่น้ าวังแห่งนี ้แล้วเทศบาล

รู้หรือไม่ว่ามีการน าเศษวัสดุมาทิ้ง หรือเทศบาลเป็นคนน ามาทิ้งเอง ถ้าเทศบาลทราบเรื่องอยู่แล้วและเป็น   

ผู้ทิ้งหรือมาถมเอง เพื่อการใดคะท่านประธาน ขอค าถามแรกก่อนนะคะ (ประธาน : อภิปรายทีเดียวเลย

ครับ) แล้วค าถามที่ 2 ตรงนี ้ถ้าเป็นการถมเพื่อกักน้ าต่อเข้าไปในวัดพระแก้ว เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว และ

ตอนนี้เสีย แล้วการถมตรงนี้จะแก้ไขปัญหาการผันน้ าเข้าไปที่บ่อหน้าวัดพระแก้วหรือไม่ ข้อ 3 ทางจังหวัด

เขามีโครงการที่จะขุดลอกแม่น้ าวังหลังจากเขื่อนยาง เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ทั้งนี้ทางเทศบาล

เราได้มีการน าเศษวัสดุมาไว้แบบนี้ หรือมีผู้รับเหมาน าเศษวัสดุมาไว้แบบนี้ จะไม่เป็นการขัดแย้งกับทาง

จังหวัดเหรอค่ะ ที่เขาก าลังจะขุดลอกตรงนี้ แล้วข้อที่ 4 ทางเราได้รับหนังสือหรืออะไรยืนยันจากกรมเจ้าท่า

ไหมคะ ว่าสามารถท าแบบนีไ้ด้ ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณมทีราฯ ฝ่ายบริหาร  

จะตอบค าถามเลยไหมครับ เชญิครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         ที่

เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอ

อนุญาตตอบค าถามของคุณพัชรีฯ ก่อนนะครับ เรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะเด็กเล็กหนา้โรงเรียนเป็นเรื่องที่หน้า

ห่วง และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ ก็อย่างที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ว่า จริง ๆ หลัก ๆ ก็คือ จิตส านึก

ของผู้ใชร้ถ ถ้าอย่างตา่งประเทศ ก็จะมี school zone ซึ่งรถก็จะต้องรู้วา่ จะต้องลดระดับความเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถนนฉัตรไชย ตรงนั้นมีตั้ง 4 - 5 โรงเรียนติด ๆ กันเลย โรงเรียนประชาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
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โรงเรียนอรุโณทัย และโรงเรียนมัธยม ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ จากรถจักรยานยนต์ ส่วน

ใหญ่มาจากรถรับส่งอาหาร รถ Grab รถ Panda ที่เขาเร่งท ารอบกัน อันนี้เรื่องของจิตส านึกก็พูดยากนะ

ครับ พยายามรณรงค์กันตลอดเวลา แต่เรื่องมาตรการการป้องกันความปลอดภัย    ในเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องแผงกั้นจราจร หรอืเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ตอนนี้เราก็เร่งแก้ไขอยู่นะครับ ถนนหน้าโรงพยาบาลที่

ท่านขึ้นภาพเมื่อสักครู่ จริง ๆ เป็นการทดลอง เพราะผมจ าได้ว่าในสภาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่า ล าปางเราไม่

เหมือนจังหวัดอื่นที่เราใช้สีแดงเป็นทางม้าลายไม่ได้ เพราะว่าม้าเขาตื่นเวลาเห็น    สีแดง แต่อันนี้เนื่องจาก

ทางจราจรเขาบอกว่า อยากจะขอทดลองดูเพราะว่า เส้นหนา้โรงพยาบาลรถม้าวิ่งผ่านน้อย ทีนี้พอเริ่มท าไป 

ปรากฏว่าทางสมาคมรถม้าก็ประสานงานมา บอกว่า ม้าวิ่งไม่ได้จริง ๆ มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ม้าจะ

ตกใจกับสีแดงและบางทีม้าหยุด ก็ไม่เป็นไรแต่บางทีวิ่ง ๆ มาแล้วก็เอี้ยวตัวออกไปเลย ท าให้รถพลิกคว่ านะ

ครับ เพราะฉะนั้นสีแดงที่ทาไปก็คงจะไม่ใช้ และจะกลับไปใช้สขีาวเหมือนเดิม ประการตอ่มา เรื่องของส ีจรงิ 

ๆ คุณภาพของสีเราใช้สคีุณภาพพิเศษที่อยู่ตาม spec ตามมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไป แตว่่าเวลามีรอยล้อรถ 

รอยยางที่วิ่งผ่านบ่อย ๆ ก็จะท าให้เกิดคราบสกปรก ทั้ง ๆ ที่พึ่งทาไปได้ไม่นาน แต่ว่าตอนนี้เราก าลังจะลอง

เครื่องล้าง HIGH PRESSURE เราจะลองเอาตัวอย่างมาใช้ดู ซึ่งตัวนี้ถ้าฉีดแล้วสามารถชะล้างคราบสกปรก

ออกได้เลยทันที เดือนหน้าน่าจะน ามาทดลองใช้ ผมคิดว่าผมได้เห็นตัวอย่างจากหลาย ๆ ที่รวมถึงกรมทาง

หลวงที่เขาใช้ได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งบนทางด่วน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเครื่อง HIGH PRESSURE จะท าให้

การท าความสะอาด และความชัดเจนของเส้นจราจรทางม้าลายจะชัดเจนขึน้ ประกอบกับผมก็เซ็นงบแต่ละ

ครั้งในการซื้อสทีางมา้ลายก็เป็นเงินจ านวนไม่นอ้ยในแตล่ะครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าใชเ้ครื่องนีเ้ครื่องเดียว ผมคิด

ว่าจะประหยัดงบของการทาสีตรงนี้ไปได้มาก ตรงนีก้็ขออนุญาตชี้แจงเรื่องส ีส าหรับศาลารอรถหน้าโรงเรียน 

จริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะหน้าโรงเรียนอรุโณทัย ศาลารอรถสมัยนั้นปี พ.ศ. 2550กว่า สมัย ดร.นิมิตร  จิวะสันติ

การ เป็นนายกเทศมนตรี ตอนนั้นก็ เป็นโครงการที่อยู่ในสมัยของท่านที่ท าศาลารอรถตามจุดต่าง ๆ ทั้ง

หนา้โรงเรียนมีความสวยงาม แตว่่าขาดการท านุบ ารุง ปล่อยใหท้รุดโทรมมาเป็นเวลานาน ก็มีการช ารุด จรงิ 

ๆ ตอนนี้ผมก็ได้ให้เขาไปส ารวจ เพื่อปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะครับ ระบบไฟและฝ้าเพดาน เราคงเปลี่ยน

ระแนงตัวนี้ออก แล้วเปลี่ยนเป็นฝ้าเรียบ รวมถึงไฟก็จะเป็นคล้าย ๆ Downlight รวมถึงการท าสีใหม่ หรือ

ส่วนที่เป็นสายล้างเราก็ใช้กรดเข้าไปล้าง จะท าให้ฟื้นฟูสภาพของศาลารอรถทุกจุดนะครับ ไม่ใช่เฉพาะจุดที่

อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอรุโณทัยอย่างเดียว อันนี้เราก็จะท าทุกจุดที่มี ตอนนี้ก็ส ารวจอยู่แต่ว่าแต่ละจุด

จริง ๆ คิดว่าจะท าพร้อมกัน  เนื่องจากการช ารุดทรุดโทรมของแต่ละจุด             ไม่เหมือนกัน ก็

เลยต้องแยกท า เลยท าให้ช้า แต่ละจุดมีปัญหาอย่างไรบ้าง อันนี้ก็คิดว่าส่วนที่ท่านสมาชิกได้ถามมาน่าจะ

ตอบค าถามได้ครอบคลุมแล้วนะครับ ส่วนที่สองเรื่องของคุณมทีราฯ ที่ได้สอบถาม ขออนุญาตพูดถึงที่มาที่

ไป วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นพระอารามหลวงช้ันตรีนะครับ มีประวัติยาวนานเป็นพันกว่าปี       มีความ

สวยงามไม่ว่าจะในแง่ของประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใครมาก็จะต้องแวะ   ในปี 

2554 ดร.นมิิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีตอนนั้นก็ได้ท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพระแก้ว ตอน
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นั้นผมจ าได้งบประมาณ อยู่ประมาณเจ็ดล้านเศษ ๆ ท าเสร็จในปี พ.ศ. 2555 ส่วนหนึ่งของรายละเอียดงาน

ตรงน้ันก็มีการท าบ่อน้ า ตัวเลขคร่าว ๆ นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3 เมตร ลึก 6 เมตร แล้ว

ก็เป็นผิวคอนกรีตเปลือย แล้วก็มีกรวด หินใหญ่เรียงอยู่ด้านนอก ลักษณะเป็นบ่อกรองน้ า ฝังด้วยท่อ PVC 

เพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือ เราเอาปั๊มซับเมิร์ส ปั๊มน้ าขึ้นไปที่สระน้ าหน้าวัดพระแก้ว รวมถึงสระน้ า

ดับเพลิงที่อยู่ตรงข้าม วัตถุประสงค์หลักก็มีอยู่สามถึงสี่เรื่อง หนึ่งท าให้มีน้ าอยู่ตลอดเวลา ท าให้ภูมิทั ศน์

สวยงาม อันที่สอง พอมีน้ าแล้วเราก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการใช้รถดับเพลิงวิ่งไปเติมน้ าอยู่ตลอด 

เพราะไม่อย่างนัน้ถ้าน้ าไม่มรีถดับเพลิงก็ต้องวิ่งออกไป ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาน้ าล้นจากสระ

หอยสังข์หน้าวัดพระแก้ว น้ าที่ล้นออกมาจะถูกผลักลงไปสู่ท่อระบายน้ า ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นชุมชนที่เขา

เชือดไก่ พอน้ าส่วนนี้ล้นออกไปจะช่วยชะล้างคราบแบคทีเรียทั้งหลาย ท าให้พารามิเตอร์ของน้ า ก่อนจะลง

แม่น้ าวังดีขึ้น อันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับ และอีกประการหนึ่งก็คือ เวลาเกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงก็

สามารถใช้น้ าบริเวณนั้นเติมได้ทันที ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการท าเรื่องของการกักเก็บน้ า

ในตอนนั้น ทีนี้ต่อมาในเรื่องปัญหาเวลามันแล้ง บ่อที่ท าไว้ไม่มีน้ า เพราะฉะนั้นมันก็จะท าเป็นที่กักน้ า 

ลักษณะคล้าย ๆ ฝายเล็ก ๆ ช่ัวคราว เพื่อท าให้มีน้ าไปเลี้ยงบ่อแล้วก็ปั๊มซับเมิร์สท างานได้ อันนี้ก็ท ามา

ตลอดเวลา ท ามาตั้งหลายปี ผมคิดว่าท าทุกปี เวลาแล้งก็จะท าแนวคันตรงนี้กั้นน้ าเพื่อจะให้มีน้ าเข้าไปเลี้ยง

ในบ่อที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ ก็จะท าอยู่แนวเดิมตลอดเวลา ซึ่งคิดว่าอันนีก้รมเจ้าท่าเคยมาดู แล้วให้ค าแนะน า

ในการท าที่เก็บน้ าช่ัวคราว ทีนี้อกีประการหนึ่ง เรื่องของกรมเจ้าท่าเชา้นีก้็มีการประชุมที่จังหวัด ผมไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมเพราะผมประชุมอยู่ที่ประชุมสภาฯ แหง่นี้ จรงิ ๆ ท่านผู้วา่ฯ ให้ความส าคัญกับโครงการแม่น้ าวัง

อย่างมาก แทบจะประชุมเรื่องแม่น้ าวังทุกสองอาทิตย์ ตอนนี้ก็ท าโครงการเติมออกซิเจนในน้ า เทศบาลก็

เป็นเจ้าภาพในการออกแบบ แล้วท่านผู้วา่ฯ ก็เป็นคนหาเจ้าภาพร่วม เพื่อจะท าเครื่องอัดอากาศออกซิเจนใน

น้ า 20 - 30 ตัว ก็ก าลังทยอยท า แล้วโครงการใหญ่ที่ท่านผู้ว่าฯ วางไว้ก็คือ โครงการ Big Rock ท าแมน่้ าวัง

ทั้งเส้นสามร้อยกว่ากิโลเมตรเลย เพราะทุกจังหวัดต้องเสนอต่อกระทรวง โครงการที่เลือกมาก็คือโครงการ

ท าแม่น้ าวัง โครงการนี้ใช้เงินหลักพันล้านนะครับ รวมถึงโครงการของเทศบาลทั้งหมด ทั้งฝายพับได้ ทั้ง

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ผนังกันตลิ่ง รวมเข้าไปในส่วนนีท้ั้งหมด พันกว่าล้านบาท ตัวนีถ้ามว่า เมื่อเช้ากรมเจ้าท่า

ก็เป็นกรรมการร่วม มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม ก็มีการอธิบายและพูดกันถึง  เรื่องนี้ ช่างของเราสองคนก็

อยู่ในนั้นด้วย ประการที่หนึ่ง ก็เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นฝายถาวรหรือที่เก็บน้ าถาวร เราไม่ได้ปิดกั้นทางน้ า

ทั้งหมด ยังมีช่องให้น้ าไหลผ่าน ประการที่สองวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นอะไรที่ไหล   ตามน้ าได้ อย่างเช่น เมื่อก่อน

ก็เป็นกระสอบทรายบ้าง เป็นทรายบ้าง แต่รอบนี้ที่ท า เทศบาลท าเองนะครับ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผมเล่ามา

เมื่อสักครู่ เราก็ใช้เศษวัสดุที่ม ีก็เอาไปปูเรียงไว้ เพื่อท าเป็นแนวกั้นน้ า ทีนี้ถ้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่า 

พวกนี้เวลาท าทุกปีทุกครั้ง ไม่ว่าจะใช้แนวกระสอบก็ดี ใช้ทรายใช้อะไรก็ดี เนื่องจากผมเรียนว่าเป็นแนว

ช่ัวคราว วัสดุช่ัวคราว เลยจากแนวนี้ไปประมาณ 5 เมตร ไปทางสะพานเสตุวารี ลึกลงไปตรงนั้นมันจะเป็น

โพรงใหญ่ ๆ ซึ่งเวลาฤดูน้ าหลากทุกครั้ง น้ าจะพัดพวกนี้หายลงไปในโพรงนั้น    ทุกครั้งโดยที่เราไม่ต้องไป
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รื้อทิ้ง เพราะฉะนั้นอันนีก้็จะถูกพัดออกไปโดยธรรมชาติของเวลาน้ ามา แตเ่ชื่อว่าปีนี้  ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่

เราจะท าวิธีนีแ้ล้ว เพราะว่าเดือนหน้าเรามีเซ็นสัญญากับผู้รับจ้าง ส าหรับการท าฝายพับได้ ซึ่งผมก็ได้ชี้แจง

ไปแล้วว่า การท าฝายพับได้มันสามารถท าระดับน้ าขึ้นไปถึงสุดเขตเทศบาลคือสะพานเสตุวารี ซึ่งพอน้ าเต็ม

ตลอด ไม่ว่าจะฤดูแล้งก็ตาม ตรงนี้ก็ไม่ต้องท าแล้วเราก็สามารถใช้ซับเมิร์สปั๊มขึ้นไปเลี้ยงได้ตลอดเวลา ขอ

อนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านีค้รับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ            มี

สมาชิกฯ ท่านอื่นจะอภปิรายอีกไหมครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

 นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล     

นครล าปาง ขอใช้เวลาสักครู่นะครับ ไหน ๆ ก็ได้ฟังสมาชิกที่ผ่าน ๆ มาได้ฝากถึงศาลารอรถด้วยพอดี ผมก็เลย

จะฝากเรื่องเดียวกัน ทางฝ่ายบริหารก็ได้ตอบว่าจะมีโครงการที่จะท าศาลาต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงหน้า

โรงเรียนอยู่แล้ว ผมก็อยากจะฝากสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับ คือหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ครับ ซึ่งช่วงที่

ผา่นมาฝนตก ส่วนใหญ่เวลาเด็กหลังเลิกเรียนจะมายืนรอกัน ครู อาจารย์ ก็จะผลัดเวรกันมากั้นทางม้าลาย 

ซึ่งระหว่างตัวอาคารกับถนน และผู้ปกครองเวลามารับมันห่างไกลกันครับ เลยมีผู้ปกครองของเด็กนะครับ

ฝากปัญหานีม้าให้เทศบาลช่วยดูแลใหด้้วย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ มีสมาชิกฯ 

ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี

ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ก่อนที่ผมจะปิดการประชุม ขอเชญิเลขานุการฯ ครับ 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล    

นครล าปาง ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการสามัญที่เราตั้งขึ้น

มาทั้ง 2 ชุด ก่อนที่ท่านประธานสภาฯ จะปิดการประชุม ซึ่งเมื่อสักครู่นี้สภาเทศบาลนครล าปางได้คัดเลือก

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 2 ชุด และมีมติให้คณะกรรมการสามัญ ทั้ง 2 ชุด 

ศกึษาร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน 30 วันตั้งแต ่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจากสมัยประชุมสามัญ  สมัย

ที่ 2 ประจ าปี 2565 สิ้นสุดลงในวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 การด าเนินการศึกษาของคณะกรรมการ

สามัญ ทั้ง 2 ชุด ดังกล่าว จึงเป็นการด าเนินกิจการนอกสมัยประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 111 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นอาจลงมติใหค้ณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้
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ไม่ใหป้ระชุมเกิน 3 ครั้ง” วรรคสอง ก าหนดว่า “การประชุมเกินกว่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีเหตุ

จ าเป็นและได้รับอนุมัตจิากประธานสภาท้องถิ่น” ข้อ 116 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “หากคณะกรรมการด าเนินการไม่

แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน” และ

วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง...แต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ านาจ

ประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111  วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้

ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป” กล่าวโดยสรุป คือ 

การด าเนินการของคณะกรรมการสามัญทั้ง 2 ชุด ที่สภาได้มมีติแต่งตั้งไว้ถึงแม้จะก าหนดระยะเวลาศกึษา 30 วัน 

แต่คณะกรรมการฯ สามารถประชุมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าหากว่ามีความจ าเป็นจะต้องประชุมเกิน 3 ครั้ง จะกระท า

ได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาฯ และ           หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด ให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาฯ เพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา แล้วรายงานให้สภาฯ 

ทราบในการประชุมสภาฯ ในสมัยต่อไป และตามระเบียบฯ ข้อ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและการเปิดการ

ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ดังนั้น หลังจากที่ท่าน

ประธานสภาฯ ได้ปิดการประชุมแล้ว ผมขออนุญาตนัดคณะกรรมการสามัญฯ ทั้ง 2 ชุด ประชุมเพื่อที่จะได้

ด าเนนิการเลือกประธานและเลขานุการ ดังนี้  

 - คณะกรรมการสามัญศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ หอ้งสมาชิกสภาฯ 

 - คณะกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.45 นาฬิกา ณ หอ้งสมาชิกสภาฯ 

 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลนคร

ล าปางได้ใช้เวลาในการประชุมมาทั้งวันแล้ว เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิดการประชุมและ

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

     เลิกประชุมเวลา  18.15 น. 

 

 

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

     (นายวรดล  หวานแหลม) 

    เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 
 

 

 

 


