
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2565 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  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. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 25. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง รักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 6. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายชาตร ี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายพีระยศ วิรัตนเ์กษ รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

 4. นางจันทร์จริา ลักษณะกุลบุตร ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 5. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 6. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 8. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 9. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

 10. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 11. นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 12. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศกึษา 

 13. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศกึษาฯ 

 14. นายวัชรพงศ์ วงศช์มภู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 15. นายภาคิน อดิษพันธ์ ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมอืง 

 16. นางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 17. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 18. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 19. นางสาววไิล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

 20. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 21. นางชุติมา อินใจ หัวหนา้ฝา่ยบริการสาธารณสุข 

 22. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 
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 23. นางอัปสร หมอมูล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 24. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 25. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 26. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

  1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนกาดกองต้าเหนอื 

  2. นางสาวรัตนา ธะนะค า สื่อมวลชน 

  3. ส.ต.ท.ปรัชญาณัฐ สาระจันทร์ ผบ.หมู(่ป) สภ.เมืองล าปาง 

  4. น.ส.ต. ภานุวัฒน์ ศรจีันทร์ รอง ผบ.หมู ่ศฝร.ภ.5 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุม

ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2565 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมการ

ประชุม จ านวน 21 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม ก่อนที่ผมจะน าเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมา

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เนื่องจากวันนีเ้รามีสื่อมวลชนเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม สภาเทศบาล

นครล าปางในครั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของการ

ประชุม กระผมขอน าเรียนชี้แจงว่า ในการที่จะบันทึกภาพหรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็นการรบกวนทาง

สมาชิกสภาฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาตามระเบียบวาระ เราต้องขอความร่วมมอืว่า ขอใหท้่านอยู่ในที่

ที่จัดไว้ให้ ไม่อนุญาตใหท้่านเดินบันทึกภาพหรือกระท าการอื่นใดที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน

สมาชิกสภาฯ นะครับ บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานสภาฯ ได้ก าหนดนัดหมายแล้ว กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญ       

ท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชญิครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ     

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง บัดนี้ท่านสมาชิก

สภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง

ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชญิเลขานุการ
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สภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรนีครล าปางมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจรงิ และอภปิราย ชีแ้จงหรือแถลงญัตติ

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขอน าเรียนชี้แจงการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ดังตอ่ไปนี้ 

หนังสือ 

ที่ ลป 52001/5306            ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

              ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

  11  สิงหาคม  2565 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง  หนังสอืสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/85 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2565 ในวันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 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 นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้

ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ              

ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จวิะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 
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        นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึง เรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนต่อท่านประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไปครับ  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง   

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งในเทศบาลนคร

ล าปางใหม่ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  

 1. นางจันทร์จริา ลักษณะกุลบุตร ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 2. นายภาคิน อดิษพันธ์  ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  

ในนามของสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง เพื่อที่จะมาท างานร่วมกัน

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางต่อไป   

ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีดังนีค้รับ     

1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 2/2565 

1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

คร้ังท่ี 9/2565    

 1.3 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

2565) คร้ังท่ี 9/2565 

1.4 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

คร้ังท่ี 1/2565      

1.5 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) คร้ังท่ี 2/2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2565 ต่อไป ขอ้ 1.2 ประกาศเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครัง้ที่ 9/2565  ต่อไป ข้อ 1.3 ประกาศ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ครั้งที่ 9/2565 ต่อไป 
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ข้อ 1.4 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2566 - 2570) ครั้งที่ 

1/2565 และข้อ 1.5 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) ครั้งที่ 2/2565 โดยเทศบาลฯ (กองยุทธศาสตร์ฯ) ได้จัดส่งประกาศพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ศกึษาและน ามาประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป มที่านใดจะสอบถาม

อะไรไหมครับ  เมื่อไม่มีถือวา่ ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2565 วันจันทรท์ี่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการ

ประชุมข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ นางสาวมทีรา  

สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอแก้ไขรายงานการประชุม  

 - หน้าที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” ขอแก้ไขเป็น 

“ทีน่ีต้รงนีจ้ะอยู่ในเขตเทศบาล” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา” ขอแก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่

สุชาดา” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน

ก็สอบถามดิฉันว่า”  

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่น ามาทิ้งที่แม่น้ าวังแห่งนี้  แล้ว

เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการน ามาทิ้ง” ขอเพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่น ามาทิ้งที่

แมน่้ าวังแห่งนี ้แล้วเทศบาลรู้หรอืไม่ว่ามีการน าเศษวัสดุมาทิง้” 

 - และขอเว้นวรรค หนา้ข้อความ “หรอืเทศบาลเป็นคนน ามาทิง้เอง” 

 - บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว เครื่องสูบน้ าใช่ค่ะตอนนี้เสีย” ขอแก้ไขเป็น 

“เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย” ขอบคุณค่ะ 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ นางสาวมทีรา  สัทธาธิก       

ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 - หน้าที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนี้ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” ขอแก้ไขเป็น 

“ทีน่ีต้รงนีจ้ะอยู่ในเขตเทศบาล” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา” ขอแก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่

สุชาดา” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า” ขอแก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน

ก็สอบถามดิฉันว่า”  

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่น ามาทิ้งที่แม่น้ าวังแห่งนี้  แล้ว

เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการน ามาทิ้ง” ขอเพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่น ามาทิ้งที่

แมน่้ าวังแห่งนี ้แล้วเทศบาลรู้หรอืไม่ว่ามีการน าเศษวัสดุมาทิง้” 

 - และขอเว้นวรรค หนา้ข้อความ “หรอืเทศบาลเป็นคนน ามาทิง้เอง” 

 - บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว เครื่องสูบน้ าใช่ค่ะตอนนี้เสีย” ขอแก้ไขเป็น 

“เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย” 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 7 เสียงครับ   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง       

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 - หนา้ที่ 146 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “ทีนีต้รงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาล” แก้ไขเป็น “ที่นี้

ตรงนีจ้ะอยู่ในเขตเทศบาล” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ตรงฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่สุชาดา” แก้ไขเป็น “ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าแม่

สุชาดา” 

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “ซึ่งชาวบ้านก็สอบถามดิฉันมาตรง ๆ เลยว่า” แก้ไขเป็น “ซึ่งชาวบ้าน    

ก็สอบถามดิฉันว่า”  

 - ข้อความถัดไป ข้อความ “เป็นของผู้รับเหมาหรือของเทศบาลที่น ามาทิ้งที่แม่น้ าวังแห่งนี้  แล้ว

เทศบาลรู้หรือไม่ว่ามีการน ามาทิง้” เพิ่มข้อความเป็น “เป็นของผู้รับเหมาหรอืของเทศบาลที่น ามาทิง้ที่แม่น้ า

วังแห่งนี ้แล้วเทศบาลรู้หรอืไม่ว่ามีการน าเศษวัสดุมาทิง้” 

 - และเว้นวรรค หนา้ข้อความ “หรอืเทศบาลเป็นคนน ามาทิง้เอง” 

 - บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว  เครื่องสูบน้ าใช่ค่ะตอนนี้เสีย” แก้ไขเป็น    

“เรามีเครื่องสูบน้ าอยู่แล้ว และตอนนี้เสีย” 
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 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไหม

ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 23 

เสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าใน

ที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. …. 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่ เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธาน

คณะกรรมการ ขอรายงานผลการศกึษา  
 

รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการสามัญ 

ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

 เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

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

 ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ประกอบด้วย  
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  1. นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย ์

  2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย 

  4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

  5. นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จ านวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล

การศกึษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศกึษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 9, 20 

และ 29 มิถุนายน 2565 และลงพื้นที่ส ารวจเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 

 1. นายภาสกร แก้วค าด ี  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 2. นายวรดล หวานแหลม  นิตกิรช านาญการพิเศษ 

 3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน  นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

 4. นางสาวชุตภิา เลาหพงคส์มบูรณ์ นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

จากการศึกษาและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอ

รายงานผลการศกึษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้  

ท่านประธานครับ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล กรรมการและ

เลขานุการ เป็นผู้อา่นรายงานต่อที่ประชุมครับ (ประธานสภาฯ อนุญาต) 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขออ่านรายงานต่อที่ประชุม 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เทศบาลนครล าปางมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการตราเป็น

เทศบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 

สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรอืสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น การรักษา

ความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
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การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540        

ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง 

ปัจจุบันมีผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาความไม่สะอาดและความ    

ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการ

จ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2. เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติฯ 

 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

ประกอบด้วย 7 หมวด 33 ข้อ ดังนี้    

 หมวดที่ 1  บททั่วไป 

 หมวดที่ 2  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ โดยลักษณะการ 

  จัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 

 หมวดที่ 3  อ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

                 และผูซ้ึ่งได้รับแตง่ตัง้จากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

 หมวดที่ 4  ใบอนุญาต 

หมวดที่ 5  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

หมวดที่ 6  บทก าหนดโทษ 

หมวดที่ 7  บทเฉพาะกาล 

       โดยจากการศกึษาเนือ้หาทั้ง 7 หมวด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 

 1. ปัจจุบันการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของหรืออาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ

วิธีการเร่ขายไม่ปรากฏในเขตเทศบาลนครล าปาง ดังนั้น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงควรตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการเร่ขาย ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 6 

(บางสว่น) ข้อ 10 (ทั้งหมด) ข้อ 11 (ทั้งหมด) และข้อ 13 (บางสว่น) 

 2. ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ควรหา้มมิให้บุคคลอื่นท าการค้าแทนผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าที่ได้ยื่นแจ้งในขั้นตอนการขออนุญาต (สามารถเพิ่มเติม
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ได้ในข้อ 6) เพื่อป้องกันการน าพื้นที่ที่มีการผ่อนผันไปหาประโยชน์โดยการน าไปให้เช่าช่วงซึ่งจะเป็นการขัด

ต่อเจตนารมณใ์นการตราเทศบัญญัติดังกล่าว 

 3. ในการก าหนดแผงส าหรับวางสินค้า และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ควรก าหนดไว้ในข้อ

เดียวกัน โดยแผงส าหรับวางสินค้าควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวกและห้ามวางกับพื้น 

และให้ผู้จ าหน่ายสินค้าจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้

แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า (ในข้อ 8 (2) และ (9)) 

 4. ในข้อ 8 (8) ก าหนดว่า “หา้มใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรอืเปิดวิทยุเทป หรือ

กระท าโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิด เสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น” ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้วิทยุ เทปหรือ

อาจจะมีแต่เป็นจ านวนน้อย ดังนัน้ จงึเห็นควรตัดค าวา่ “หรอืเปิดวิทยุเทป” 

 5. ในหมวด 4 ใบอนุญาต ข้อ 17 ก าหนดว่า “ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

เทศบาลนครล าปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก   

ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 

1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 1 รูป” ในประเด็นนี ้คณะกรรมการฯ มีความเห็น

ว่า การให้ผู้ยื่นค าขอรับในอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นโดยน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นด้วยนั้น จะเป็นการ

เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและไม่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันซึ่งเทศบาลนครล าปางสามารถน า

เทคโนโลยีหรอืภาพถ่ายดิจิทัลมาให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตได้ จงึเห็นควรตัด (5) ออกทั้งหมด 

3. อัตราค่าธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตการจ าหน่ายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ที่แนบท้ายร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่าย

สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ควรจะมีการแบ่งพืน้ที่เป็นระดับขั้นบันไดเพื่อความเหมาะสมและเป็น

ธรรม ดังนี้ 

  ก. พืน้ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร   ฉบับละ 100 บาท 

  ข. พืน้ที่ไม่เกิน 1 – 2 ตารางเมตร   ฉบับละ 200 บาท 

  ค. พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร  ฉบับละ 300 บาท  

  ง. พืน้ที่ไม่เกิน 3 – 4 ตารางเมตร  ฉบับละ 400 บาท 

    จ. พืน้ที่ไม่เกิน 4 – 5 ตารางเมตร  ฉบับละ 400 บาท 

  ฉ. พืน้ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ไป           ฉบับละ 750 บาท 

4. ผลจากการลงพื้นที่ส ารวจ 
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 คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ส ารวจตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง พบว่า   

ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลฯ มีผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะโดยเฉพาะบนฟุตบาทซึ่งเป็นที่ส าหรับ

ประชาชนใช้สัญจร อาทิ ถนนราชวงศ์ ถนนป่าขาม (บริเวณหน้าโรงพยาบาลล าปางทั้ง 2 ฝั่ง) ถนน

พหลโยธิน (หน้าโรงเรียนล าปางกัลยาณีถึงแยกเรือนจ า) ฯลฯ โดยในบางร้านค้าดูไม่สะอาดและไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย กีดขวางการสัญจรของประชาชนและนักเรียน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า 

ร่างเทศบัญญัติฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องประกาศใช้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อ

สุขอนามัยที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่า 

เทศบาลนครล าปางควรจะพิจารณาก าหนดพื้นที่ผ่อนผันส าหรับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครล าปาง

ต่อไปนี ้

 1. ถนนพระเจา้ทันใจ ฝัง่โรงเรียนอนุบาลล าปางในชว่งระยะเวลาตัง้แต ่13.00 – 18.00 น. 

 2. ถนนเจรญิประเทศ ฝัง่เขื่อนยาง บริเวณตั้งแตส่ามแยกปลาเผาถึงสะพานแขวน 

 3. ถนนบุญวาทย์ ตั้งแตแ่ยกไทไทยโอสถถึงแยกตัดถนนไปรษณีย์ 

 4. ถนนราชวงศต์ลอดสาย 

 5. ถนนรอบเวียง ซอย 1  

 6. ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่หนา้โรงเรียนล าปางกัลยาณถีึงแยกเรอืนจ า 

 7. ถนนป่าขาม ตั้งแตห่า้แยกประตูชัยตลอดสาย 

 8. ถนนไปรษณีย์ตลอดสาย 

 9. ถนนสนามบิน ตั้งแตห่า้แยกประตูชัยจนถึงสี่แยกสนามบิน   

 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จงึมีมติให้เสนอผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อใหป้ระธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

 
 

        ลงชื่อ    สมหมาย  พงษ์ไพบูลย์    ประธานคณะกรรมการ 

                                          (นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์) 

 

ลงช่ือ      อมลยา  เจนตวนิชย์      กรรมการ             ลงช่ือ    รัญจวน  ค าพิชัย    กรรมการ 

                 (นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์)                                 (นางรัญจวน  ค าพิชัย) 
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 ลงช่ือ    สุพจน์  มูลบ้านดง   กรรมการ  ลงช่ือ      สรัญญา  เจนวานิชกุล    กรรมการและเลขาฯ 

   (นายสุพจน ์ มูลบ้านดง)                        (นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล)  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการก็ได้อ่านรายงานผล

การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่

หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....  ตามที่สภาฯ 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. ... และคณะกรรมการได้รายงานผลการศึกษาให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็น

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... 

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว 

ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด

หรอืแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหนา้ที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติ ” 

วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 

บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วน

บุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี

การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของ

ภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ (3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่
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หรือทางสาธารณะ (4) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า (5) ก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการรักษา

ความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกัน

โรคติดต่อ” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่

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

ร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภปิราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” ขอน าเรียนชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับญัตติดังกล่าวข้างตน้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ   

ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติม

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล  

นครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ก่อนที่จะลงมต ิขอใหเ้ลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใด

เห็นชอบรับหลักการฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการ 17 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการฯ โปรด

ยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 17 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อ

ระเบียบครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อญัตติที่ก าลังพิจารณากัน คือ ญัตติ เรื่อง       

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

ซึ่งขณะนี้ได้ผา่นการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการไปแล้ว ซึ่งต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง 

ขั้นแปรญัตติ ซึ่งจะมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม

สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น ผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

เดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน

ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า ก าหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอ

ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) ก าหนดว่า 

“ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การเสนอ

ญัตติด้วยวาจานั้น ใหน้ าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง ก าหนดว่า “การ

รับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมาชิกสภา

ท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภา

ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ

ประธานสภาท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า 

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ที่เสนอ

มานี้โดยหลักการต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมฯ  จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้     

โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มี

จ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จ านวน 8 ท่านเป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุม

สภาฯ อนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณา

ร่างเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์

จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว ก็ใหย้กมือขึน้พ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ 

อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอน าเรียนชี้แจง ข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นใหท้่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบาย

ข้อระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะด าเนินการอย่างไร ขอเชิญสมาชิกฯ 

เสนอครับ เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียวครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

จ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ... เป็นสามวาระรวด ขอผูร้ับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม    

ซึ่งขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 23 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จ านวน 8 ท่าน สมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอร่วมเชญิครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสาม

วาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสาม

วาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่าง     
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เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว 

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่าง     

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว 

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระ

รวดเดียว รว่มกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระ

รวดเดียว รว่มกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศ

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

เดียว รว่มกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้มีผู้เสนอร่วมจ านวน 8 ท่าน      

มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ต่อไปขอผู้รับรอง

ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอ

สรุปผูเ้สนอใหม้ีการพิจารณาสามวาระรวด จ านวน 8 ท่าน คือ 

 

1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

3. นายวันชนะ สุวรรณเนตร 

4. นายสามารถ พุทธา 

5. นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

6. นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

7. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 

8. นางรัญจวน ค าพิชัย 

ต่อไป ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, 

งดออกเสียง 9 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในวาระที่สอง ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอค าแปรต่อที่

ประชุมดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
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หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปร

ญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ

ญัตติ” และวรรคท้ายก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้”  ข้อ 51 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า  “ในการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”  ข้อ 80 ก าหนดว่า  “เมื่อประธานสภาถามที่

ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบด้วย” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่สรุปความว่า “ในการพิจารณาใน

วาระที่สองให้แปรญัตติเรียงล าดับเป็นรายข้อ ๆ ไป เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น โดยการ

เสนอค าแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติข้อใดก็ให้เสนอค าแปรญัตติด้วย

วาจาเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ 

รับรองอย่างน้อยสองคน และในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติข้อใด เมื่อ

ท่านประธานสภาฯ ถามที่ประชุมสภาฯ ว่าจะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุม

สภาเห็นชอบด้วยการการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอพักการประชุม 3 นาทีครับ  

พักการประชุม 3 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.30 น. 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอด าเนินการประชุมต่อนะครับ    

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปเมื่อ

สักครู่ สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระที่ สอง เพื่อให้การ

ประชุมพิจารณาในวาระนี้กระชับ รวดเร็ว และเรียบร้อย จึงจะขอมติในที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระ  

ทีส่อง จะพิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติใหแ้ก้ไขเท่านั้น ส่วนข้อไหนที่ไม่มีการแปรญัตติ
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ให้แก้ไขถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิมนะครับ เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือแล้ว ก่อนที่

จะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 19 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้นโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ    

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 13 เสียง ให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงล าดับข้อ

เฉพาะที่มกีารแปรญัตติใหแ้ก้ไข, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไปสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ  

ค าแปรให้แก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติขอแก้ไข

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 6 วรรคสอง 

ตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการ “เร่ขาย” ออก เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ห้ามมิใหผู้้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก       

เจา้พนักงานท้องถิ่น” เนื่องจากปัจจุบันการจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายไม่ปรากฏในเขตเทศบาล

นครล าปาง และขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ 6 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด

หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จ าหน่ายสินค้า หรือ

ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว” ทั้งนี ้

เพื่อป้องกันการน าพื้นที่ที่มีการผอ่นผันไปหาประโยชน์โดยการน าไปให้เช่าช่วง ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

ในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผูร้ับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ไม่มนีะครับ ฝ่ายบริหารมอีะไรเพิ่มเติมหรอืไม่ ไม่มีนะครับ 

ก่อนทีผ่มจะขอมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 14 เสียง  

  ให้ตัดข้อความ ข้อ 6 วรรคสอง เป็นข้อความใหม่ ดังนี้  “ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น” 

    เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 6 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด

หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จ าหน่ายสินค้า หรือ

ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ง     

ต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น และเจา้พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแลว้”,    

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ . .... ในหมวด 2 จากเดิม 

“หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด

เป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย” ขอแก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ” ขอบคุณค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นางรัญจวน  ค าพิชัย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 13 เสียง  

  ให้ตัดข้อความในหมวด 2 เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออก

เสียง 9 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง        

ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต      

แนบท้ายเทศบัญญัตติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 1 

ที่คณะกรรมการได้ศึกษาร่างแล้ว มีบัญญัติตั้งแต่ข้อ ก ถึง ข้อ ฉ ในข้อ ก พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบับ

ละ 100 บาท ตามร่างเดิม ผมขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ ข จากเดิม  “ข้อ ข พื้นที่ ไม่ เกิน  1 – 2 ตารางเมตร 

ฉบับละ 200 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ข พืน้ที่ตั้งแต่ 1 - 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท” และขอเสนอค าแปร

ญัตติ ข้อ ค จากเดิม “ข้อ ค พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ค พื้นที่

ตั้งแต่ 2 - 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” และขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ ง จากเดิม “ข้อ ง พื้นที่ไม่เกิน  

3 – 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ง พื้นที่ตั้งแต่ 3 - 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” 

และขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ จ จากเดิม “ข้อ จ พื้นที่ ไม่ เกิน  4 – 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท”   

ขอแก้ไขเป็น “ข้อ จ พืน้ที่ตั้งแต ่4 - 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เราจะพิจารณาค าแปรญัตติ โดย

เรียงล าดับเป็นรายข้อไปนะครับ เมื่อถึงข้อนัน้คุณภัทรฯ ก็ค่อยเสนอค าแปรญัตตินะครับ  
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง รับทราบครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไข

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 8 (2) และ 

(9) โดยน าข้อความใน (9) มารวมไว้ใน (2) เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ ข้อ 8 (2) “แผงส าหรับวางจ าหน่าย

สินค้า ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก ห้ามวางกับพื้น และให้ผู้จ าหน่ายสินค้าจัดเก็บ

อุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิก

ท าการจ าหน่ายสินค้า” และ (8) ให้ตัดค าว่า “หรือเปิดวิทยุเทป” ออกเป็นข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ “ห้ามใช้

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือกระท าโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่

ผูอ้ื่น” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 13 เสียง  

  ในข้อ 8 (2) และ (9) โดยน าข้อความใน (9) มารวมไว้ใน (2) เป็นข้อความใหม่ ดังนี ้

ข้อ 8 (2) “แผงส าหรับวางจ าหน่ายสินค้าต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง พับเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก ห้ามวางกับ

พื้น และให้ผู้จ าหน่ายสินค้าจัดเก็บอุปกรณ์และแผงที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้

แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า”  

ให้ตัดข้อความใน ข้อ 8 (8) เป็นข้อความใหม่ ดังนี้  “ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

เครื่องขยายเสียง หรือกระท าโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผูอ้ื่น”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, 

งดออกเสียง 9 คน 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยขอตัดข้อความในข้อ 10 

ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายใน

เขตเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นางรัญจวน  ค าพิชัย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 14 เสียง  

  ให้ตัดข้อความในข้อ 10 ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจ าหน่ายสินค้า

โดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขตเทศบาลนครล าปาง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... โดยขอตัดข้อความในข้อ 11 ออก

ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขต

เทศบาลนครล าปาง ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ก่อนที่ผมจะขอมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มสีมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 24 

ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบตามค าขอแปรของ นางรัญจวน  ค าพิชัย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 15 เสียง  

  ให้ตัดข้อความในข้อ 11 ออกทั้งหมด เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงการจ าหน่ายสินค้า

โดยลักษณะการเร่ขาย ซึ่งไม่ปรากฏแล้วภายในเขตเทศบาลนครล าปาง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 9 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ

ค าแปรให้แก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไข

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 13 วรรค

สอง เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการ “เร่ขาย” ออก เป็นข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้า  

ในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” และขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ 13 วรรคท้าย เป็นดังต่อไปนี้ “การเปลี่ยนแปลง

ชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จ าหน่ายสินค้า 

หรอืผูช่้วยจ าหน่ายสินค้า ใหแ้ตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว” 

ทั้งนี ้เพื่อสอดคล้องกับข้อ 6 ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 14 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 14 เสียง  

  ตัดข้อความ ข้อ 13 วรรคสอง เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

จากเจา้พนักงานท้องถิ่น” 

เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 13 วรรคท้าย เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “การเปลี่ยนแปลงชนิด

หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า หรือผู้จ าหน่ายสินค้า หรือ

ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว”,     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 10 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ

ค าแปรให้แก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติขอแก้ไข

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ข้อ 17 ที่ก าหนด

ว่า “ผูใ้ดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ (5) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต 

และผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 

1 รูป” โดยขอตัด (5) นีอ้อกทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าการให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น

น าหลักฐานดังกล่าวมายื่น จะเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน เพราะว่ากรณีดังกล่าวปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรอืภาพถ่ายดิจทิัลที่เทศบาลฯ สามารถน ามาให้บริการ

แก่ผู้มาขอรับใบอนุญาตได้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ก่อนที่ผมจะขอมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 13 เสียง  

  ให้ตัดข้อความ (5) ออกทั้งหมด เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ ข้อ 17 “ผู้ใดประสงค์จะ

จ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครล าปาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้ 

(2) ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(3) ใบรับ รองแพทย์ของผู้ขอรับ ใบอนุญาต  และผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร 

(กรณีจ าหนา่ยอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม) 

(4) ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ) 

  (5) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 

10 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย  

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉัน

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 33 จากเดิม “ในวาระ

เริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศก าหนดเขตควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติและโดยลักษณะวิธีการเร่ขายภายในหนึ่งรอ้ย

แปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ” ขอแก้ไขเป็น “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการ
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ควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ      

เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศก าหนดเขตควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้

บังคับ” ซึ่งจะเป็นการตัดขอ้ความวา่ “และโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย” ออก ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ต่อไป

ผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นางรัญจวน  ค าพิชัย โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 15 เสียง  

  ให้ตัดข้อความ ข้อ 33 เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ  

เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศก าหนดเขตควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ”,     

ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรให้

แก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและการตอ่อายุใบอนุญาต 

แนบท้ายเทศบัญญัตติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ในข้อ 1 

ที่คณะกรรมการได้ศึกษาร่างแล้ว มีบัญญัติตั้งแต่ข้อ ก ถึง ข้อ ฉ ในข้อ ก พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบับ

ละ 100 บาท ตามร่างเดิม ผมขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ ข จากเดิม “ข้อ ข พื้นที่ไม่เกิน 1 – 2 ตารางเมตร 

ฉบับละ 200 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ข พืน้ที่ตั้งแต่ 1 - 2 ตารางเมตร ฉบับละ 200 บาท” และขอเสนอค าแปร

ญัตติ ข้อ ค จากเดิม “ข้อ ค พื้นที่ไม่เกิน 2 – 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ค พื้นที่

ตั้งแต่ 2 - 3 ตารางเมตร ฉบับละ 300 บาท” และขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ ง จากเดิม “ข้อ ง พื้นที่ไม่เกิน  
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3 – 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ขอแก้ไขเป็น “ข้อ ง พื้นที่ตั้งแต่  3 - 4 ตารางเมตร ฉบับละ 400 

บาท” และขอเสนอค าแปรญัตติ ข้อ จ จากเดิม “ข้อ จ พื้นที่ ไม่เกิน 4 – 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” 

ขอแก้ไขเป็น “ข้อ จ พื้นที่ตั้งแต่ 4 - 5 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท” ซึ่งเหตุผลในการขอแปรญัตตินั้น 

เพื่อการบังคับใช้จะได้ไม่เป็นที่สงสัยและไม่เป็นที่สับสน ผมคิดว่าประชาชนที่ขายสินค้าและจ าหน่ายสินค้ า

นั้น ในเนื้อหาคงไม่ได้ติดใจเท่าไหร่ ซึ่งก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับ ในการศึกษาและก าหนดบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ซึ่งผมก็เห็นด้วยในส่วนนีค้รับ ผมก็เลยขอแปรพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย เพราะว่า

สิ่งนี้ประชาชนคงติดใจในค่าธรรมเนียมในจุดนี้ ด้วยจากเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิจโควิดอะไรก็แล้วแต่ 

ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรณีที่ผมเป็นคณะกรรมการ

ศึกษาร่างเทศบัญญัตินี้  ผมว่าถ้าใช้ข้อความเดิมก็น่าจะชัดเจนกว่านะครับ อย่างเช่น ข้อ ข. พื้นที่ เกิน          

1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร เท่ากับว่า 2 ตารางเมตร แบบนี้ผมว่าถูกต้องแล้วนะครับท่าน

ประธาน ผมมีขอ้เสนออยากใหใ้ช้ร่างเดิมตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็เหมอืนกับที่ขอแปร แต่ว่าเป็นเกิน      

1 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 2 ตารางเมตร  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานครับ ในร่างเทศบัญญัติ

ของเรา อย่างเช่น ข้อ ข. พื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร เท่ากับ 2 ตารางเมตร ถูกต้อง

ชัดเจนกว่านะครับท่านประธาน ถ้าไปเปลี่ยนค าใหม ่จะสับสนนะครับ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับท่านประธาน ซึ่งดูในข้อ 

ก. ต้องท าความเข้าใจกันก่อนนะครับ ข้อ ก. ได้บัญญัติว่าพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตรครับ ข้อ ข. จะมีพื้นที ่ 

ไม่เกิน 1 ตารางเมตรอีกหรือครับ ผมคิดว่าถ้าใช้ค าว่าตั้งแต่  1 ตารางเมตร ขึน้ไป ไม่เกิน 2 ตารางเมตร     

มันจะไม่ซ้ ากับข้อ ก. นะครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง  ขออนุญาตต่อท่านประธานนะครับ ในฐานะเป็น เลขานุการคณะร่างเทศบัญญัติฉบับนี ้         

ขออนุญาตชี้แจงเพราะเหมือนว่าท่านสมาชิกก าลังสับสน ถ้าหากว่าตามร่างเดิมนี้ ข้อความจะต้องเป็น 

“บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและการตอ่อายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 1. จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ก. พื้นที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร ฉบับ 450 บาท ข. พื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึน้ไป 

ฉบับละ 750 บาท 2. จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละ 75 บาท” อันนี้คือข้อความตามร่างเดิมนะครับ   

ถ้าหากว่าทางท่านสมาชิกมีความประสงค์จะแปรให้แตกต่างจากนี้ ท่านจะต้องน าเรียน เสนอบอกว่า        

ขอแก้ไขจากร่างเดิมเป็นอะไร เพราะผมดูแล้วเหมือนท่านสมาชิกจะเอารายงานผลการศึกษาของคณะ

กรรมการฯ มา ตรงนี้คือเป็นการรายงานผล เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไม่ใช่ร่างเดิมนะครับ 

ดังนั้น ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ในข้อ 1 จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 

ตอนนี้เราจะมีแค่ 2 อัตราก็คือ ก. กับ ข. ดังนั้นถ้าหากว่าท่านสมาชิก ท่านใดพิจารณาและเห็นว่า บัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้แค่ 2 อัตรา มันไม่เหมาะสมอย่างไร จะขอแปรแก้ไขอย่างไร ก็ขอให้น าเรียน

เสนอต่อที่ประชุม เพื่อที่จะได้ใช้ในการประกอบพิจารณาขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ตรงนี้ที่เราได้อภิปรายกันในเรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ผมก็ได้ฟังท่านคณะกรรมการแปรญัตติคือ คุณสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ ท่านก็ได้ขอแก้ไขไปแล้ว ทีนี้เรามาดู 

ร่างเทศบัญญัติตัวนี้ ผมก็ไม่ได้น ามาด้วย ก็มาดูในรายงานการประชุมของคณะกรรมการศึกษา เราจะมาดู

ว่า ตามรายงานของคณะกรรมการศึกษา ซึ่งเขาก็เขียนมาว่า ข้อ 3. อัตราค่าธรรมเนียม ตามที่คุณสมหมาย  

พงษ์ไพบูลย์ ขอแก้ไข ในอัตราค่าธรรมเนียมบอกว่า ข้อ ก. พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร ฉบับละ 100 บาท ข้อ 

ข. ถึง ข้อ ฉ. ก็ว่ากันไป ที่คุณสมหมายฯ ขอแก้ไขเมื่อสักครู่นี้ เราจะเอาอัตราค่าธรรมเนียม ตรงรายงาน

การศกึษานีม้าพิจารณา เราจะพิจารณาในร่างเทศบัญญัติใช่ไหมครับ อันนีเ้ข้าใจตรงกันแล้วนะครับ เอาร่าง

เทศบัญญัติมาพิจารณากัน ไม่ได้เอารายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการมาพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ใช่ครับ เหมือนที่ท่านเลขานุการสภาฯ 

ได้ช้ีแจงไปเมื่อสักครู่นี้ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 
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นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ท่านประธานครับผมขอเรียนหารือ ถ้าท่านสมาชิกไม่มีการแปรกันแล้ว ก็จะถือว่าตามร่างเดิม ในข้อ

ที่ม ีก. และ ข. เท่านั้น  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็ตามรา่งเดิมจะอยู่ในหน้าที่ 11 นะครับ 

ไม่รู้ว่าท่านน าเอกสารมาด้วยหรือเปล่า จะมีอยู่แค่ 2 ข้อนะครับ คือ ก. กับ ข. ข้อ ก. พื้นที่ไม่เกิน 2 ตาราง

เมตร ฉบับละ 450 บาท และ ข้อ ข. พื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ขึ้นไป ฉบับละ 750 บาท ก็พิจารณาใน 2 ข้อ

นี้ทางคณะกรรมการเขาได้ศึกษามาแล้ว และมีคณะกรรมการเขาขอแปร คุณภัทรฯ ก็จะต้องเอาตาม  

ร่างเดิมนี้  

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คือผมขอท าความเข้าใจหน่อยครับ 

ตอนนี้รายงานของคณะกรรมการจะไม่มีสมาชิกท่านใดแปรแล้วใช่ไหมครับ ผมจะได้เข้าใจและรอให้ท่าน

สมาชิกแปรกันก่อนครับ ถ้ามันตกหล่นสิ่งใด ผมก็จะขอแปรอีกรอบหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นผมขอถอนค าแปรที่ผม

ได้แปรไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ     

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ

ขอแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต แนบท้ายร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อความเหมาะสมและเป็น

ธรรมใหม ่ดังนี้ 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

จ าหนา่ยโดยลักษณะวิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ  

ก. พืน้ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร    ฉบับละ 100 บาท 

ข. พืน้ที่เกิน 1 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 2 ตารางเมตร  ฉบับละ 200 บาท 

ค. พืน้ที่เกิน 2 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 3 ตารางเมตร  ฉบับละ 300 บาท 

ง. พืน้ที่เกิน 3 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 4 ตารางเมตร  ฉบับละ 400 บาท 

จ. พืน้ที่เกิน 4 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 5 ตารางเมตร  ฉบับละ 500 บาท 
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ฉ. พืน้ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ไป   ฉบับละ 750 บาท 

และขอตัด 2. จ าหนา่ยโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละ 75 บาท ออกทั้งหมด 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ต่อไปผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 14 เสียง ใน  

บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

จ าหนา่ยโดยลักษณะวิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ  

ก. พืน้ที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร    ฉบับละ 100 บาท 

ข. พืน้ที่เกิน 1 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 2 ตารางเมตร  ฉบับละ 200 บาท 

ค. พืน้ที่เกิน 2 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 3 ตารางเมตร  ฉบับละ 300 บาท 

ง. พืน้ที่เกิน 3 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 4 ตารางเมตร  ฉบับละ 400 บาท 

จ. พืน้ที่เกิน 4 ตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 5 ตารางเมตร  ฉบับละ 500 บาท 

ฉ. พืน้ที่เกิน 5 ตารางเมตร ขึน้ไป   ฉบับละ 750 บาท  

, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 9 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผา่นวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้ว

นะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปางนะครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ    

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3  

รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....  ผมขอพักการ

ประชุม 20 นาทีครับ 

พักการประชุม 20 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.45 น. 

 4.3 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด 

พ.ศ. .... 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอด าเนินการประชุมต่อนะครับ    

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 23 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปใน ข้อ 4.3 รายงานผลการศึกษา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการ

สามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการศึกษา  

ในชุดนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
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2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการก็ประกอบด้วย 1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี    

2. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 3. นายสามารถ  พุทธา 4. นายบุญทรง  ชุ่มแสง 5. นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

ซึ่งรายงานการศึกษาคณะกรรมการศึกษาก็ได้สรุปและส่งให้ท่านประธานสภาฯ ท่านประธานก็ได้น าเสนอ

เข้าที่ประชุมและบรรจุวาระ สมาชิกทุกท่านก็ได้รับผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ ต่อไปผมจะขอ

อนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ให้คุณพัชรี  ลออเลิศลักขณา ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการสามัญศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. .... ได้อ่าน

รายงานการประชุมครับ (ประธานสภาฯ อนุญาต)  

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการ ขออ่านรายงานต่อที่ประชุม 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ 

ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

 เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

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

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย  

 1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

 2. นายวันชนะ    สุวรรณเนตร 

 3. นายสามารถ  พุทธา  

 4. นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

 5. นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดระยะเวลาการศกึษาฯ จ านวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 นัน้ 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล

การศกึษาและความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาล   

นครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... โดยได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 8 และ 30 มิถุนายน 2565 

โดยเมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2565 ได้ลงพืน้ที่ส ารวจตลาดร่วมกับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นายภาสกร  แก้วค าด ี หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 

2. นายวรดล  หวานแหลม นิตกิรช านาญการพิเศษ 
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3. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  

4. นางสาวชุตภิา เลาหพงคส์มบูรณ์  นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติการ 

5. นางสาวฉวีวรรณ มะติยา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

จากการศึกษาและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงขอ

รายงานผลการศกึษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจแก่เทศบาลนครล าปางในการออกข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นโดยการตราเป็นเทศบัญญัติก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ

สุขลักษณะ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที ่  การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กิจการตลาด ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้ เกิด เหตุร าคาญและการป้องกันการ

ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

ตลอดจนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ  

มีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจงึมีความจ าเป็น    

ต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย

ตลาดส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2. เน้ือหาในร่างเทศบัญญัติฯ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ประกอบด้วย 8 หมวด 56 ข้อ 

ดังนี ้  

หมวดที่ 1  บททั่วไป 

หมวดที่ 2  สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 

  ส่วนที่ 1 สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 

  ส่วนที่ 2 สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 

  ส่วนที่ 3 สุขลักษณะของผู้ขายของและผูช่้วยขายของในตลาด 

หมวดที่ 3  ตลาดเทศบาล 

หมวดที่ 4  การด าเนินกิจการตลาด 
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หมวดที่ 5  ใบอนุญาต 

หมวดที่ 6  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

หมวดที่ 7  บทก าหนดโทษ 

หมวดที่ 8  บทเฉพาะกาล 

      โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 8 หมวดแล้ว คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาในร่าง    

เทศบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลสุขลักษณะทั้งของตลาด ผู้ขาย

ของและผู้ช่วยขายของในตลาด ท าให้ตลาดที่จัดตั้งภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ทั้งตลาดเทศบาลและ

ตลาดเอกชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

สอดคล้องกับ  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

ควบคุมตลาด พ.ศ. .... กับเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงล าปาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 แล้วมคีวามเห็นวา่  

- ในเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2540 มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด

เอกชน ฉบับละ 2,000 บาทต่อปี แต่ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....            

มีการก าหนดอัตราการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด

ภายในตัวอาคารตลาดเทศบาล และอัตราการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ หรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนดภายนอกตัวอาคารตลาดเทศบาล จึงสอบถามจากเจา้หน้าที่ว่า มีที่มาอย่างไร และ

อัตราค่าธรรมเนียมใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวก าหนด 

เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่า อัตราค่าธรรมเนียมการวางขาย

ของบนแผง แท่นโต๊ะ แคร่ ทั้ งภายในและภายนอกตัวอาคารตลาดเทศบาลนี้  เป็นการน าเอาอัตรา

ค่าธรรมเนียมการวางขายของ ซึ่งเดิมอยู่ในประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเก็บเงินค่าวางขายของ

ตลาดเทศบาล พ.ศ.2548 น ามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัตินี้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ให้เกิด

ปัญหาในการบังคับใช้โดยมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน และ

เพิ่มเติมในส่วนของประเภทผู้ขายอาหารที่น ามาประกอบและปรุงในตลาด และการตัง้บูธขายสินค้าช่ัวคราว 

- การเก็บค่าธรรมเนียมการวางขายของบนแผง แท่น โต๊ะ แคร่ มีการก าหนดไว้เฉพาะผู้ค้าใน

ตลาดเทศบาลเท่านั้น ส าหรับตลาดเอกชนจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด โดยแบ่งเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มี

โครงสร้างอาคาร) และในแต่ละประเภทได้แบ่งย่อยเป็น 2 อัตราตามจ านวนแผงค้าในตลาด โดยก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

  ตลาดประเภทที่ 1  
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ก. จ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง  ฉบับละ  3,000 บาท 

ข. จ านวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง    ฉบับละ  5,000 บาท 

  ตลาดประเภทที่ 2  

ก. จ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง  ฉบับละ  2,000 บาท 

ข. จ านวนแผงค้าในตลาดเกิน 100 แผง    ฉบับละ  3,000 บาท   

โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ มีความเหมาะสม ทั้งการก าหนดอัตราโดย

จัดแบ่งประเภท และการค านวณตามพื้นที่ใช้งาน ต่อพื้นที่ไม่เกิน 1.5 ตารางเมตร และการปรับอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็ นภาระต่อผู้ค้าและ   

ผูข้อรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด จงึเห็นสมควรให้คงตามรา่งเดิม 

3. ผลจากการลงพื้นที่ส ารวจ 

       คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ส ารวจตลาดในเขตเทศบาลนครล าปางโดยการสุ่มตัวอย่าง ณ 

ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2565 มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. สภาพโดยทั่วไปของตลาด ในเรื่องของความสะอาดของพืน้ที่ ตัวโครงสร้างอาคาร การรวบรวม

และก าจัดขยะมูลฝอย และระบบการระบายน้ า สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสุขอนามัยที่ดีของ

ประชาชน 

2. ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารที่ประกอบและปรุงในตลาด อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่สะอาด 

ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยของผู้บริโภค 

3. สินค้ามีความหลากหลาย และวางปะปนกันไม่เป็นระเบียบ ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ซื้อ 

และ ที่ตั้งวางขายสินค้าบางประเภท เช่น อาหารปรุงสด หรือ เนื้อสด อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรอืเสี่ยงต่อ

อันตราย เสนอใหม้ีการจัดแบ่งโซนสินคา้ เพื่อให้มคีวามสะดวกต่อผู้ซือ้และสะดวกต่อการบริหารจัดการ 

4. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตลาด เพื่อควบคุมดูแลบริหารจัดการตลาดเทศบาล ให้

ผูค้้าปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติฯ  

5. จากการสอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ได้รับเสียงสะท้อนว่า อัตราการจัดเก็บไม่มี

ความเสมอภาคกัน ขอให้มกีารก าหนดอัตราที่ชัดเจน 

4. ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

- คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต คือ 

หากผู้ค้าน าแผงไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ ซึ่งเป็นการน าประโยชน์สาธารณะไปหารายได้ส่วนตัว กรณีเช่นนี้

คณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลตลาดจะต้องมีการหารือถึงข้อก าหนด มาตรการการจัดการหรือบทก าหนด

โทษต่อผู้กระท าความผิดดังกล่าวหรอืไม่อย่างไร 
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เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานตลาด ให้ข้อมูลว่า ได้เตรียมการจัดท าร่าง

ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การโอนสิทธิ์การจ าหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและ   

คาดว่าจะประกาศใช้ภายหลังจากที่ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

ฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ 

        - คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในหมวด 7 บทก าหนดโทษ ข้อ 52 ว่ายังขาดความชัดเจน

และไม่ครอบคลุม สามารถเพิ่มเติมรายละเอียด ได้หรอืไม่ 

            ทางนิตกิรชี้แจงว่าสามารถท าได้ โดยการแก้ไขข้อ 52 เป็นสองวรรค ดังนี้ 

  วรรคแรก ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตาม     

เทศบัญญัติฉบับนี ้ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  

  วรรคสอง ผู้ใดประกอบกิจการตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามข้อ 33 

ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จงึมีมติให้เสนอผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อใหป้ระธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ  ร้อยเอก ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี ประธานคณะกรรมการ 

                       (ศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี) 

        ลงช่ือ   วันชนะ  สุวรรณเนตร    กรรมการ          ลงช่ือ   สามารถ  พุทธา     กรรมการ  

              (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร)                    (นายสามารถ  พุทธา) 

 

  ลงช่ือ    บุญทรง  ชุ่มแสง    กรรมการ         ลงช่ือ     พัชร ี ลออเลิศลักขณา      กรรมการและเลขาฯ 

         (นายบุญทรง  ชุ่มแสง)                     (นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้ ง

คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... และกรรมการได้

รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การควบคุมตลาด พ.ศ. ... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ... เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งโดยหลักการแล้ว จะต้องพิจารณา

เป็น 3 วาระ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า “เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท

กฎหมาย ในกรณี ดั งต่อไปนี้  (1) เพื่ อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามหน้าที่ ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติ ”

วรรคสอง บัญญัติว่า “ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้

ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 

บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56” 

มาตรา 35 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก

ข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ

สุขลักษณะ (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินกิจการตลาด (3) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตาม

สุขลักษณะและอนามัย การจัดใหม้ีที่รวบรวมหรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบาย

อากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ” ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนด

ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้

พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้...”  ข้อ 47 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว...” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่าน

สมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายไหมครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดการ

อภิปรายและจะขอมติที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง       

การควบคุมตลาด พ.ศ. .... นะครับ ก่อนทีผ่มจะขอมตทิี่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 22 ท่าน

ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.4 ญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการฯ โปรด

ยกมอืครับ ไม่มีนะครับ นอกนั้นงดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อ

ระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ร่างเทศบัญญัติที่ก าลังพิจารณากันอยู่นี้ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการไป

แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระมีข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 45 ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดีย ว

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น   

ผูเ้สนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนัน้ให้

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า ก าหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ 
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โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) ก าหนดว่า “ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสาม

วาระรวดเดียวตามข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ใหน้ าความในข้อ 63 

วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง ก าหนดว่า “การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียก

มือขึ้นพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อ  

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว 

ณ ที่ของตน หรอื ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ผม

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุม

ตลาด พ.ศ. .... ที่เสนอมานี้โดยหลักการ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้

ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จ านวน 7 

ท่าน เป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง

นั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ ทั้งนี้  การเสนอขอให้พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา        

หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว    

ก็ให้ยกมอืขึน้พ้นศรีษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่าง

น้อย 2 คน ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการ

พิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อ

ระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง    

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

เป็นสามวาระรวดเดียวครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

ควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวด ขอผูร้ับรองครับ มีผูร้ับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผูเ้สนอร่วมครับ 

โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้มีจ านวนสมาชิก

สภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน 1 ใน 3 ก็คือ จ านวน 7 ท่าน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอร่วมเชิญครับ 

เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ      

ที่เคารพ กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว 

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว 

ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ คะ่ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ       

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ         

ที่เคารพ กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง   

นะครับ เชญิผูเ้สนอร่วมคนต่อไปครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายกรณฐพรครองภพ  

สท้านไตรภพ ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตอนนี้มีผู้เสนอร่วมจ านวน 8 ท่าน      

มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ต่อไปขอผู้รับรอง

ครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอ

สรุปผูเ้สนอใหม้ีการพิจารณาสามวาระรวด จ านวน 8 ท่าน คือ 

1. นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

3. นางรัญจวน ค าพิชัย 

4. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

5. นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

6. นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

7. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล 

8. นายสามารถ พุทธา 

ต่อไป ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มี

นะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

ล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอค าแปรต่อ   

ที่ประชุมดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค

หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปร

ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติใน

กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”

และวรรคท้ายก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว      

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ” ข้อ 51 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”  ข้อ 80 ก าหนดว่า “เมื่อประธานสภาถามที่ประชุม

สภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่ นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบด้วย” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่สรุปความว่า“ในการพิจารณาใน

วาระที่สองให้แปรญัตติเรียงล าดับเป็นรายข้อ ๆ ไป เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น โดยการ

เสนอค าแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติข้อใดก็ให้เสนอค าแปรญัตติด้วย

วาจาเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ 

รับรองอย่างน้อยสองคน และในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติข้อใด เมื่อ

ท่านประธานสภาฯ ถามที่ประชุมสภาฯ ว่า จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุม

สภาเห็นชอบด้วยการการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไป 

สมาชิกฯ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระที่สองเพื่อให้การประชุม
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พิจารณาในวาระนีก้ระชับ รวดเร็ว และเรียบร้อย จงึจะขอมติในที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระที่สองจะ

พิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้นส่วนข้อไหนที่ไม่มีการแปรญัตติให้แก้ไข

ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิมนะครับ เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือแล้ว ก่อนที่จะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ถือวา่ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติให้แก้ไขเท่านั้นโปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 16 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ    

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 16 เสียง ให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงล าดับข้อ

เฉพาะที่มกีารแปรญัตติใหแ้ก้ไข, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 4 คน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไปสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ  

ค าแปรให้แก้ไขหรอืไม่ครับ เชญิครับ เชิญ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่เคารพ กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ในหมวดที่ 7 บทก าหนดโทษ ขอ้ 52 ความเดิม “ผู้ใดฝ่าฝนืหรือไม่

ปฏิบัติค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท

ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ขอแปรญัตติแก้ไขในข้อ 

52 เป็นสองวรรค ดังต่อไปนี้ วรรคแรก “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่

ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท” วรรคสอง “ผู้ใดประกอบกิจการตลาด   

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 33 ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม” ขอน าเรียนให้ท่านประธานได้น าเสนอในที่ประชุมแห่งนี ้

ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ต่อไปผมจะขอมต ิสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปร 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอืครับ ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน 13 เสียง  

  ให้แก้ไข ข้อ 52 วรรคแรก เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรอืไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท” วรรคสอง 

“ผูใ้ดประกอบกิจการตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 33 ต้องระวางโทษตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม”, ไม่เห็นชอบ ไม่มี,      

งดออกเสียง 7 คน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีก    

ไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ ที่ประชุมก็ผ่านวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สาม       

ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลนครล าปาง เรื่อง          

การควบคุมตลาด พ.ศ. .... โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ    

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...., ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 6 คน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายใน

สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมีลักษณะถาวร 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอ

ใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะ

เขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร เนื่องจากผู้บริหารมี

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ว่าสามารถท าได้หรอืไม่ครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนญัตติมีข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ 55 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  “การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไข

ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น

ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ

แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น...”  ซึ่งจากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้น าเรียนช้ีแจงต่อ

ที่ประชุมสภาฯ สรุปเป็นสาระได้ว่า การขอถอนญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ

วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่งญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคล

ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก

สร้างที่มีลักษณะถาวร ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว หากมีความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว     

ก็ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จากระเบียบข้อกฎหมายที่เลขานุการ

สภาฯ ได้ชี้แจง การขอถอนญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายใน

สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร 

สามารถกระท าได้ แต่เมื่อได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว การถอนญัตติดังกล่าวต้องได้รับความ

ยินยอมจากที่ประชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์

ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายใน
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สวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร โปรด

ยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ให้ความยินยอม 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร 

(บางส่วน) เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวร โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

นอกนั้นงดออกเสียงครบั 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง เสนอ

ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลได้รับสิทธิการเช่าที่ดินภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (บางส่วน) เพื่อ

ลงทุนก่อสรา้งอาคารหรอืสิ่งปลูกสร้างที่มลีักษณะถาวร, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 7 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้บริหารมีหนังสือแจ้ง

ความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า สามารถ

ท าได้หรอืไม่ครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ    

ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนญัตติมีข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ หรือการแก้ไข

ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น

ผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ

แล้ว ตอ้งได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น...”  ซึ่งจากระเบียบข้อบังคับที่ผมได้น าเรียนชีแ้จงต่อ

ที่ประชุมสภาฯ สรุปเป็นสาระได้ว่า การขอถอนญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ

วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่งญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว หากมีความ
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ประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าวก็ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างตน้เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จากระเบียบข้อกฎหมายที่เลขานุการ

สภาฯ ได้ชี้แจง การขอถอนญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถกระท าได้ แต่เมื่อได้มีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว การถอนญัตติ

ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ก่อนจะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใด

ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ให้ความยินยอม 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ 

เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ

ไม่มนีะครับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 

7 คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ         

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญครับ ทางผู้บริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญฝ่าย

บริหารครับ 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ 
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ที่ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ หรือเรื่องการควบคุมตลาด เพราะว่าเทศบัญญัตินี้มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แล้ว ด้วยบริบท

ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ก็ต้องมีการปรับปรุงเทศบัญญัติใหม่ ซึ่งทาง

ท่านสมาชิกก็ได้ลงพื้นที่ท างานกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มก าลังนะครับ ท าให้ได้เทศบัญญัติใหม่ที่ทันต่อ

สถานการณ์ ส่วนญัตติที่ขอถอนไป ผมจะขอน าเรียนว่า ทางฝ่ายบริหารจะน าเสนอท่านประธานในครั้ง

ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ มีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายภัทร  โลหิตกาญจน์ 

นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ        

ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง ผมขออนุญาตฝากปัญหาที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจ าวันนะครับ เป็นปัญหาการสัญจร ปัญหา

สัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะเป็นตรงแยกศรีชุมฝั่งใน และแยกราชภัฏสวนดุสิตเก่านะครับ ที่มีประชาชน

ร้องเรียนมาว่า บางวันขับรถในช่วงเวลาหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่ม ก็มีไฟสีส้มกระพริบแล้ว  ทั้งที่การจราจรยัง  

คับคั่งอยู่  ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ขอฝากท่านประธานในปัญหานี้ด้วยครับ แล้วก็ฝากปัญหาเรื่องของ    

ไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนหย่อมเล็ก ๆ ที่อยู่ตามบริเวณแยกมุมเลี้ยววงเวียนต่าง ๆ ซึ่งอยากจะฝากปัญหาไปว่า 

อยากจะให้มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่เติบโตจนกระทั่งบดบังสายตาผู้ขับขี่ แล้วก็ปัญหาเรื่องแสงสว่าง ถนน

รอบเวียงตั้งแต่ตลาดรอบเวียงจนถึงบริเวณหน้าร้านนครกิโล ซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอมาหลายยุคหลายสมัย

แล้วนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ ถนนสนามบินตั้งแต่แยกประตูชัยจนถึงแยกสนามบิน ซึ่งมีความมืดในยาม

ค่ าคนืจ านวนมาก ผมขอฝากปัญหาตรงนี้ดว้ย ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับคุณภัทรฯ ผมก็จะฝากให้

ท่านผู้บริหารได้รับทราบและด าเนินการต่อไป ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บ้านเมืองเราดีขึ้น และ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมสภาครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

เลิกประชุมเวลา  12.50 น. 

 

 

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

     (นายวรดล  หวานแหลม) 

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

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่  3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง           

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 

 


