รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผูมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร
จันทะวงค
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายสมบัติ ศรีพงษสุวรณ
4 นายอนุพงค อินทะชัย
5 นายสําราญ กันไชย
6 นางเหรียญทอง อุตมะ
7 นายนพดล
กันธะวิลา
8 นางสาวนงนุช โพธา
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช
ทิพยภาษา
๑1 นายทนง
พวงพฤกษ
๑2 นายชาญ
ปนปวง

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อังกูร
จันทะวงค
ชาตรี
ใจคะจัด

ผูไมมาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายณรงค
อุปพันธ

ตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ติดภารกิจ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย
อิ่นแกว อินทะชัย
พรทิพย สุภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญโสต สมมนุษย
2 นายอิ่นแกว อินทะชัย
3 นางพรทิพย สุภาพพรชัย
4 นายบุญโท
กันธามณี
5 นางสาวนันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ

อนุพงค อินทะชัย
สําราญ กันไชย
เหรียญทอง อุตมะ
นพดล
กันธะวิลา
นงนุช
โพธา
มนัส
มะโนรส
นงนุช
ทิพยภาษา
ทนง
พวงพฤกษ
ชาญ
ปนปวง

/ ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

6

สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี

7

นายธีรวัฒน

8

นางสาวอัญชลี เมืองแกว

9

นายปติพล

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศอนิ ทร

11

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

12

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

หัวหนาฝายวิชาการและ
แผนงาน

13

นางสาวสุพชิ ญาภัค วรัทนัยรัศมี

ปลัดกองวัน

รองปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

ผูอํานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
ศีละถาวร

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองการศึกษา

ชุมภูศรี

ธีรวัฒน

ปลัดกองวัน

อัญชลี

เมืองแกว

วหนาฝายแบบแผนและกอสราง
มาระวิชัย รักหัษาราชการแทนผู
ปติพล
อํานวยการกองชาง

ศุภรัศมิ์

หมายเหตุ

มาระวิชัย
วงศอินทร

เปรมฤดี สังวรรณะ
พริ้มรวี

สมงาม

เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ดวน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง กระทูถาม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การพิ จ ารณาโอนลดเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ 2557 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ สรา งโครงสร า งพื้ นฐาน งบลงทุ น คา ที่ ดิน และสิ่ง กอสรา ง
โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พรอมพื้นทางหินหินคลุกหนาเฉลี่ย
0.10 เมตร กวางเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา
140 ตารางเมตร ณ ซอย 6 หมูที่ 1 งบประมาณกอนโอน 56,000.- บาท (หา หมื่นหกพัน
บาทถ ว น) ขอโอนลดครั้ ง นี้ จํ า นวน 55,000.- บาท (ห า หมื่ น ห า พั น บาทถ ว น) เพื่ อ ไป
ตั้งจา ยเปน รายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรา งโครงสรา งพื้ นฐาน
งบลงทุ น ค า ครุ ภั ณ ฑ อื่ น ๆ (ค า ก อ สร า งอาคาร) โครงการก อ สร า งแท น รั บ ศาลพระภู มิ
ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถาน
กําหนด จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)

/ปรากฎ...

๓
ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ห ว งป 2557 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
ดานการเมือง การบริหาร ลําดับที่ 9 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ
อั น เป น อํ า นาจของสภาท อ งถิ่ น ตามข อ 27 แห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
วิ ธี ง บประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2543
5.2 การพิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน เรื่ อ ง การควบคุ ม ควั น ไฟและฝุ น ละออง
จากการเผา พ.ศ. 2557
5.3 การพิจารณารางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
พ.ศ. 2557
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ไดตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไ ดล งชื่ อแลว เห็นวา มีส มาชิกสภาเทศบาลมาประชุ ม
ครบองคประชุม จึงใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เขาหองประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 10.0๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพรอมกันครบองคประชุมแลว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2557 และแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องดังตอไปนี้
1. มีสมาชิกที่ขอลาประชุมในครั้งนี้ คือ นายณรงค อุปพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
เขต 2
2. แจง ใหส มาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุกท า น เขา รวมเปน เจา ภาพงานศพนายถา สมมนุ ษย บิด า
นายกเทศมนตรีไชยสถาน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 19.00 น. การแตงกายใหแตงกาย
ดวยชุดปกติขาวไวทุกข หรือเครื่องแบบสีกากี
3. แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ทราบวา เทศบาลตําบลไชยสถานไดจัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉั นท ในวั นที่ 24 มิถุ นายน 2557 ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ดํา เนิ นกิ จ กรรม ณ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตํ า บลไชยสถาน และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลา
เอนกประสงค หนาวัดตนยางหลวง หมูที่ 8 จึงแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขารวมกิจกรรมในวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาว และขอดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

/ระเบียบวาระที่ 2...

๔
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
มอบหมายใหเลขานุการสภาทองถิ่น อานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ใหที่ประชุม
รับทราบ
อานรายงานการประชุมใหที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงานการประชุมไดมีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานสภาไดลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
สอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกทานใดจะขอแกไข หรือเพิ่มเติม หรือไม หากไมมีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
9
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องดวน

ระเบียบวาระที่ 4

-ไมมีเรื่องกระทูถาม (ถามี)
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิ จ ารณาโอนลดเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ 2557 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ สรา งโครงสร า งพื้ นฐาน งบลงทุ น คา ที่ ดิน และสิ่ ง กอสรา ง
โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พรอมพื้นทางหินหินคลุกหนาเฉลี่ย
0.10 เมตร กวางเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา
140 ตารางเมตร ณ ซอย 6 หมูที่ 1 งบประมาณกอนโอน 56,000.- บาท (หา หมื่นหกพัน
บาทถ ว น) ขอโอนลดครั้ ง นี้ จํ า นวน 55,000.- บาท (ห า หมื่ น ห า พั น บาทถ ว น) เพื่ อ ไป
ตั้งจา ยเปน รายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรา งโครงสรา งพื้ นฐาน
งบลงทุ น ค า ครุ ภั ณ ฑ อื่ น ๆ (ค า ก อ สร า งอาคาร) โครงการก อ สร า งแท น รั บ ศาลพระภู มิ
ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถาน
กําหนด จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)

/ปรากฎ...

๕

ประธานสภา

นายกเทศมนตรี

ประธานสภา

ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ห ว งป 2557 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
ดานการเมือง การบริหาร ลําดับที่ 9 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) ประเด็นยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ
อั น เป น อํ า นาจของสภาท อ งถิ่ น ตามข อ 27 แห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
วิ ธี ง บประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2543
จากที่นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน ไดยื่นขอเสนอญัตติเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลไชยสถานพิจ ารณาอนุมัติ โอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
เพื่อไป ตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางแทนรับศาลพระภูมิ เชิญนายกเทศมนตรีตําบล
ไชยสถานชี้แจงรายละเอียดดังกลาว ใหที่ประชุมรับทราบ
ขอเสนอญั ต ติโ อนลดเงิ นงบประมาณเงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ปง บประมาณ
2557 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พรอมพื้นทางหินหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กวางเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
รวมไมนอยกวา 140 ตารางเมตร ณ ซอย 6 หมูที่ 1 งบประมาณกอนโอน 56,000.- บาท (หา
หมื่นหกพันบาทถวน) ขอโอนลดครั้งนี้ จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
เพื่อไป ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรา งโครงสรา ง
พื้นฐาน งบลงทุน คาครุภัณฑอื่น ๆ (คากอสรางอาคาร) โครงการกอสรางแทนรับศาลพระภูมิ
ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถาน
กําหนด จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
อั น เป น อํ า นาจของสภาท อ งถิ่ น ตามข อ 27 แห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 เนื่องดวย มีขอพิพาทระหวางประชาชนที่อยูสองขางทางของถนนซอยดังกลาว เปนเหตุให
ไมส ามารถดํา เนินการกอสรา งใหเปนไปตามวัตถุประสงค และสมประโยชนใชส อยแตเดิมไว
จึงเห็นควรนํางบประมาณมาใชใหเกิดประโยชนในดานอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ปรากฏวาศาลพระภูมิหนา
เทศบาลที่เราสักการะทุกวัน ชํารุดทรุดโทรม จึงเปนที่มาของการเสนอโครงการดังกลาวนี้
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถานชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ที่ขอใหสภาฯ พิจารณา
อนุมัติ โอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม เรียบรอยแลวนั้น สมาชิกทานใด ประสงค
จะอภิปรายหรือสอบถามอยางไร หรือไม ถาไมมีจึงขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบอนุมัติใหโอนลดเงิน
งบประมาณเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสรา งโครงสรา งพื้นฐาน งบลงทุน คา ที่ดินและสิ่งกอสรา ง โครงการกอสรา งถนน
แอสฟ ส ท ติ ก คอนกรี ต หนา 0.05 เมตร พร อ มพื้ น ทางหิ น หิ น คลุ ก หนาเฉลี่ ย 0.10 เมตร
กวางเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา 140 ตาราง
เมตร ณ ซอย 6 หมู ที่ 1 งบประมาณก อ นโอน 56,000.- บาท (ห า หมื่ น หกพั น บาทถ ว น)
ขอโอนลดครั้ง นี้ จํา นวน 55,000.- บาท (หา หมื่น หาพั น บาทถวน) เพื่อไป ตั้ งจา ยเป น
รายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คา
/มติที่ประชุม...

๖

มติที่ประชุม

ครุภัณฑอื่น ๆ (คากอสรางอาคาร) โครงการกอสรางแทนรับศาลพระภูมิ ขนาดกวาง 3.60 เมตร
ยาว 3.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลไชยสถานกําหนด จํานวนงบประมาณ
ที่ขอโอนเพิ่ม จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) หรือไม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห โ อนลดเงิ น งบประมาณเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ 2557 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต งบประมาณ
56,000.- บาท (หาหมื่นหกพันบาทถวน) เพื่อไป ตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสราง
แทนรับศาลพระภูมิ งบประมาณที่ จํานวน 55,000.- บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน)
ดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
9
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
5.2 การพิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน เรื่ อ ง การควบคุ ม ควั น ไฟและฝุ น ละออง
จากการเผา พ.ศ. 2557

ประธานสภา

ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ตํา บลไชยสถาน ชี้แ จงใหที่ ประชุม ทราบเกี่ย วกับ ญัต ติ เรื่อ ง
พิจ ารณารา งเทศบัญ ญัติตํา บลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา
พ.ศ. 2557
นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติ การพิจารณารางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและ
ฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557
หลักการและเหตุผลประกอบ เทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุนละออง
จากการเผา พุท ธศั กราช 2557 ดว ยมี การเปลี่ ย นแปลงยกฐานะองค การบริ ห ารส ว นตํ า บล
ไชยสถาน เปน เทศบาลตํา บลไชยสถาน เมื่อ วัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2552 เปน เหตุใ หข อบั ญ ญั ติ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไชยสถาน ว า ด ว ยการควบคุ ม ควั น ไฟและฝุ น ละอองจากการเผา
พุทธศักราช 2550 ไมเปนปจจุบัน
เหตุ ผ ล จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ซั ก ซ อ มเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พุทธศักราช 2535 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขามาดูแลและรวมแกไขปญหาอันเกิดจากการเผาในที่โลงเพื่อลดมลพิษจากควันและฝุนละออง
ประกอบกั บ มาตรา 60 แหง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พุทธศักราช 2496 แก ไ ขเพิ่มเติมถึ ง
(ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
ในสวนของรายละเอียด ขอใหรักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟ
และฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้

/อาศัยอํานาจ...

๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (1) (3) (9) และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 ประกอบกับมาตรา 25
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 63 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พุทธศักราช 2535 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
สวนบุคคล เทศบาลตําบลไชยสถาน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน และผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละออง
จากการเผา พุทธศักราช 2557”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลไชยสถาน
แลว ๗ วัน
ขอ 3 ใหยกเลิก “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมไฟและฝุน
ละอองจากการเผา พุทธศักราช ๒๕50”
ขอ 4 บรรดาเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน หรือขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดของเทศ
บัญญัติตําบลไชยสถาน ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“การเผา” หมายความวา การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญาแหง ตนไม หรืออื่นใด อันเปนเหตุใหเกิด
ควัน ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุนละออง เขมา เถา จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผู ซึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง ให เ ป น พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้
ขอ 6 ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
(2) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(3) ตักเตือนผูกระทําผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดสภาพ
รกรุงรังหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) รายงานการกระทําผิดของผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟง เพื่อใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการปรับตามขอบัญญัตินี้
ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใด ปลอยปละละเลยทําใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไว
หรือที่ขึ้นเอง ในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถาการปลอยปละละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทําใหเปนการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมลุกลามเปนบริเวณ
กวาง เจาของหรือผูครอบครองมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้
ขอ 8 หามมิใหผูใดเผาขยะ หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอื่นอันใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน
หรือที่ดิน หรือทางสาธารณะ หรือปาไม ในประการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละออง อันเปนอันตราย
ตอสุขภาพประชาชน
ขอ 9 หามมิใหผูใด ปรุง ขาย หรือจําหนายสินคาที่กระทําใหเกิดควันไฟหรือฝุนละอองบนถนน
หรือในสถานที่สาธารณะ
/ขอ 10...
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ประธานสภา
เลขานุการสภา

นายกเทศมนตรี
ประธานสภา
มติที่ประชุม

ขอ 10 หามมิใหผูใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ
(2) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน ในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได
จากที่สาธารณะ หรือในสถานที่อาจทําใหเกิดไฟไหมลุกลาม
ขอ 11 หากเจ า ของหรือ ผูครอบครองที่ ดิน ไมป ฏิบั ติต ามคํ า แนะนํา เจ า พนั กงานทองถิ่น หรื อ
พนักงานเจาที่ อาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีการเผา การปองกันการลุกลามของไฟ
หรือดําเนินการใดๆกับสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม เชน การทําแนวกันไฟ การตัดถาง การ
รื้อถอน โดยเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ขอ 12 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาตามขอ 6
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ 13 ผูใดไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ 6
หรือฝาฝนขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ 14 ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ขอ 15 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
ความจําเปน และความเหมาะสมของพื้นที่
ขอ 16 ใหนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถานรักษาตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
จะมีสมาชิกทานใดสอบถามอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี ตอไปขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง
เรื่องระเบียบฯ และขั้นตอน
เนื่ อ งจากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 45 กําหนดให ญัตติรางขอบัญญัติ
ที่มิใชรางขอบัญญัติเกี่ยวกับเงิน ที่ประชุมสภาตองพิจารณาสามวาระ แตที่ประชุมสภาจะอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได โดยหากที่ประชุมสภาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารฯ
หรือสมาชิกสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อ
ที่ประชุมสภาอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ใหที่ประชุม
สภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
เสนอใหที่ประชุมสภาอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การ
ควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ.2557 สามวาระรวดเดียว
สอบถามที่ประชุมวาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง
การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 สามวาระรวดเดียว
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/ประธาน...
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มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 หรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ
แห ง ร า งเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน เรื่ อ ง การควบคุ ม ควั น ไฟและฝุ น ละอองจากการเผา
พ.ศ. 2557 หรือไม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟ
และฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557
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ตามที่ที่ประชุมไดอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 สามวาระรวดเดียว ไปแลว ดังนั้นในการพิจารณา
รา งเทศบัญ ญัติฯ ในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาทองถิ่นจึงเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และ
กระผมในฐานะประธานในที่ประชุม จึงเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติตําบล
ไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจาการเผา พ.ศ. 2557 ตามระเบียบฯ กระผม
จึงขอสอบถามวา มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม เมื่อปรากฏวาไมมีสมาชิกสภา
ทานใดเสนอคําแปรญัตติ ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว และเสนอรางเทศบัญญัติ
ตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 ตามรางเดิมใหที่
ประชุมพิจารณา
ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควัน
ไฟและฝุนละออกจากการเผา พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2
ที่ป ระชุม มี ม ติเ ห็น ชอบในการพิจารณาญัตติ รางเทศบัญญัติ ตําบลไชยสถาน เรื่อ ง
การควบคุมควันไฟและฝุนละออกจากการเผา พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 ตามรางเดิมที่ให
ที่ประชุมพิจารณา
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ตอไปเปนการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและ
ฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 3 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ
ตามระเบียบฯ ขอ 52 กําหนดวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม จะไมมีการ
อภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ดังนั้นการพิจารณา
ในวาระนี้ จะเปนการใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควันไฟและ
ฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุมควัน
ไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. 2557 หรือไม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการตราเปนเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุน ละอองจากการเผา พ.ศ. 2557
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5.3 การพิจารณารางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
พ.ศ. 2557
ประธานสภา

ขอเชิ ญ นายกเทศมนตรี ตํ า บลไชยสถาน ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ ญั ต ติ เรื่ อ ง
พิจารณารางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2557
นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติ การพิจารณารางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557
หลักการและเหตุผลประกอบ เทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 เพื่อปฏิบัติการควบคุม สถานที่จําหนวยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535
เหตุผล เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํา กับดูแลสถานที่จํา หนา ยอาหารและสถานที่ส ะสม
อาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงภายในเขตเทศบาลตําบลไชยสถาน และ
เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข ในการขออนุ ญ าต การอนุ ญ าต รวมทั้ ง อั ต รา
คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง การแจง ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งตาม
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ บัญญัติใหกระทําไดโดยการ
ตราเปนขอบัญญัติทองถิ่น จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
ในสวนของรายละเอียด ขอใหรักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงใหที่ประชุม
ทราบ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “เทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช ๒๕๕๗“
ข อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต ป ระกาศไว โ ดยเป ด เผยที่ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บล
ไชยสถาน แลว ๗ วัน
ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน
“เจา พนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจา พนักงานซึ่ ง ไดรั บแต ง ตั้ง ใหปฏิ บัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕

/ผูซึ่ง...
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“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติการ ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุง อาหารจนสําเร็จและจําหนา ยใหผูซื้อสามารถ
บริโภคไดทันทีทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการการบริโภค ณ ที่นั้น
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตามรวมทั้งสถานที่จําหนายเครื่องดื่มทุกชนิด
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด หรือของแหง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู
ซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุง เพื่อบริโภคในภายหลัง รวมทั้งสถานที่จําหนายเครื่องดื่มทุก
ชนิด
ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกิ น สองร อยตารางเมตร และมิ ใ ช เป น การขายของในตลาด นั้ นแต จ ะได รั บอนุ ญ าตจากเจ า
พนักงานทองถิ่น หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด เวนแตจะไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง
ขอ ๕ ความในขอ ๔ ไมใชบังคับแกการจัดตั้งหรือใชสถานที่แหงใดเพื่อ
๕.๑ ประกอบกิ จ การค า ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ตามเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๓
๕.๒ ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะ
๕.๒.๑ ขายของและผูชวยขายของในตลาด
๕.๒.๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๖ ประเภทของสถานที่จําหนายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหาร กําหนดตามลักษณะของ
สถานที่ประกอบกิจการ เพื่อการคิดคาธรรมเนียม ดังนี้
๖.๑ สถานที่จําหนายอาหาร
๖.๑.๑ สถานที่จํ า หนา ยอาหารที่มีลัก ษณะเป นตึกแถว หรื ออาคารอื่นที่มี ลักษณะ
คลายคลึงใหคํานวณพื้นที่บริเวณที่จําหนายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่
ประกอบกิจการ ยกเวนพื้นที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพื่อการอื่น
๖.๑.๒ สถานที่จํา หนา ยอาหารที่มีบริเวณใหคิดพื้นที่ภ ายในอาคารและรวมพื้นที่รอบ
อาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคิดจากแนวเขตของพื้นที่
ประกอบกิจการนั้น
๖.๑.๓ สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน ใหคิดพื้นที่ประกอบ
กิจการรวมกันและมีใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหารฉบับเดียวถาอาคารนั้นไม
เชื่อมติดถึงกันใหคิดพื้นที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตแหงละฉบับ
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๖.๑.๔ สถานที่จํา หนา ย อาหารที่ตั้งอยูในอาคารใดๆ ใหใชเลขที่ของอาคารนั้นการ
พิจารณาอนุญาตใหพิจารณาจากลักษณะพื้นที่ที่ประกอบการถาแยก เปนสัดสวนแตละแหง ไมวา
จะเปนเจาของเดียวกันหรือไมใหมีใบอนุญาตประกอบกิจการแหงละฉบับ การคิดพื้นที่ใหคิดพื้นที่
ประกอบกิจการกรณีอาคารใดที่ไดจัดหองน้ําหองสวมรวมซึ่งแยกไวตางหากไมนับรวมพื้นที่ของ
หองน้ําหองสวมนั้น
๖.๒ สถานที่สะสมอาหาร
๖.๒.๑ สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว หรืออาคารที่มีลักษณะ คลายคลึง
๖.๒.๑.๑ กรณีตั้ง วางสินคาอาหารเต็มพื้นที่ หรือวางสินคา อาหารทั่วๆไปหลายจุด ให
คํา นวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสินคา อาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนัง ดา นในทุกชั้นที่
ประกอบกิจการรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวมยกเวนพื้นที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพื่อ
การอื่น
๖.๒.๑.๒ กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพื้นที่หรือตั้งวางเฉพาะที่จุดใด จุดหนึ่ง อาทิ ตูแช
โตะ ชั้นสางสินคาหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึง ใหคํานวณพื้นที่บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้น
รวมกับพื้นที่หองน้ํา หองสวมและเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่ไมเกินกึ่ง
หนึ่งของพื้นที่อาคารทั้งหมด ใหคิดพื้นที่เปนกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่เกินกึ่งหนึ่งของ
พื้นที่อาคารทั้งหมดใหคิดพื้นที่ของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหอง
ติดตอกันกึ่งหนึ่งของพื้นที่ใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้น
๖.๒.๒ สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคา
๖.๒.๒.๑ กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง แตมีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่ เดียว
และเปนเจาของเดียวกันใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวม
และออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว
๖.๒.๒.๒ กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียว แตมี
เจาของหลายเจาของ ใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพื้นที่ของหองน้ํา
หองสวม ออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ
๖.๒.๒.๓ กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง และมีเลขที่ของอาคารโกดัง แตละหลัง
ใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวม และออกใบอนุญาต
สะสมอาหารแยกแตละโกดัง
๖.๒.๒.๔ กรณี ที่ มี เ จา ของสิ นค า อาหารหลายเจ า ของในอาคารโกดั ง นั้ น ให
คํานวณพื้นที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวม และออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร หรือตามวิธีการจําหนาย เพิ่มเติม
ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๗ หลักเกณฑการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนาย
อาหารที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใชสะสมอาหาร
๗.๑ จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ
๗.๒ ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัสดุถาวร แข็งแรง และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ําและทําความ
สะอาดได ง า ย การจั ด ตั้ ง ถั ง บรรจุ ก า ซ ต อ งอยู ใ นที่ ป ลอดภั ย ตามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
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๗.๓ จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและการบริโภคไวให
เพียงพอ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
๗.๔ จั ด ให มี ที่ สํ า หรั บ ทํ า ความสะอาดภาชนะ และอุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ต า ง ๆ ให เ พี ย งพอตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
๗.๕ จัดใหมีที่อางลางมือที่ใชการไดดี และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดใน พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตลอดจนจัดใหมี
สบูลางมือไวตลอดเวลา
๗.๖ จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
๗.๗ ไมตั้งอยูในที่ที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือแหลงที่นารังเกียจ เชน ใกลชิดกับที่ฝงศพ
หรือที่เก็บศพ ที่ทิ้ง กําจัดสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปน
อันตรายตอสุขภาพ
๗.๘ พื้นทําดวยวัสดุถาวรและไมมีน้ําขัง
๗.๙ จัดใหมีรางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร เพื่อใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอรับน้ํา
เสียไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นชอบ
๗.๑๐ จัดใหมีแสงสวางภายในเพียงพอ ณ จุดที่ทําการปรุง ประกอบ และจําหนายอาหารและตอง
มีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
พื้นที่หอง สําหรับหองรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องหยุดอากาศหรือเครื่อง
ฟอกอากาศ รวมทั้งตองติดเครื่องหมาย “หามสูบบุหรี่” ไวดวย
๗.๑๑ จัดใหมีสวมที่ไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พุทธศักราช
๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พุทธศักราช ๒๕๓๕
๗.๑๒ ถา จะขยายหรือเปลี่ย นแปลงสถานที่ประกอบการค า และทํา ใหสุขลักษณะของสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
๗.๑๓ จัดใหเครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม จํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพที่สามารถใชได
สะดวกเมือ่ เกิดเพลิงไหมตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป
๗.๑๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนําหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
๘.๑ มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เชน ปลองระบายควันที่มีพัดลมดูดควันและ
สูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ
๘.๒ รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพื้นทุกอาทิตย
๘.๓ จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
๘.๔ ตองเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นแนะนําหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
๘.๕ รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ
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๘.๖ ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหาร ตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม
๘.๗ จัดวางสิ่งของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
๘.๘ ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจ าพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่ง ไดรับการ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนําหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๙ กําหนดเวลาจําหนายอาหาร
เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจในการกําหนดเวลาจําหนายอาหารบางประเภทหรือชนิดใดในเขตที่
ระบุไว
ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ย วกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจํา หนายอาหาร ผูปรุง อาหาร และผู
ใหบริการตองมีการปฏิบัติ ดังนี้
๑๐.๑ ผูจําหนาย ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายสะอาดเรียบรอย
๑๐.๒ ผูจําหนาย ปรุง และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพ วาไมเปนโรคติดตอ
ที่นารังเกียจและตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร
๑๐.๓ หามผูไดรับใบอนุญาต ทําการจําหนาย ปรุง สะสมอาหาร เมื่อเหตุควรเชื่อวาตนเปน
โรคติดตอ หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจง
ความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ
ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ ตองมี
การปฏิบัติดังนี้
๑๑.๑ การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง วาง เก็บ สะสมอาหาร หรือการลางภาชนะอุปกรณตองทํา
ในที่สะอาด ซึ่งสูงจากพื้นไมนอย ๖๐ เซนติเมตร และที่เก็บสะสมอาหารตองปองกันสัตวนําโรคได
๑๑.๒ จัดใหน้ําสะอาดอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา กรณีน้ําดื่ม เครื่องดื่มน้ํา
ผลไม ตองสะอาด และควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด มีทางรินน้ําเทออก หรือมีอุปกรณที่มี
ดามสําหรับตักโดยเฉพาะและตั้งไวสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
๑๑.๓ การเตรี ย มอาหารก อ นปรุ ง ต อ งล า งให ส ะอาดโดยเฉพาะผั ก สดและผลไม น้ํ า ที่ ใ ช ป รุ ง
ประกอบ แช ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด
๑๑.๔ ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดถึงภาชนะเครื่องใชสําหรับ ประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสม
อาหาร ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการ
ไดดีอยูเสมอ
๑๑.๕ ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอในสวนของน้ําแข็ง
ที่ใชบริโภคตองสะอาด ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปด มีอุปกรณคีบ หรือตักโดยเฉพาะไม
นําอาหารหรือสิ่งของอื่นแชปนกับน้ําแข็ง เพื่อการบริโภค
๑๑.๖ หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยโลหะสังกะสี หรือตะกั่ว ตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย
๑๑.๗ หามมิใหขายอาหาร อันไมเปนการปลอดภัยแกผูบริโภค
๑๑.๘ ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุง รสตาง ๆ ตองใชวัส ดุที่มีการออกแบบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย
๑๑.๙ ภาชนะที่ใชแลว ตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สวนภาชนะประเภทใชครั้ง
เดียวแลวทิ้ง หามกลับนํามาใชใหมอีก
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๑๕
๑๑.๑๐ ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอที่มีส ภาพนา รัง เกีย จ บริโ ภคในสถานที่ที่ไ ดรั บ
อนุญาต
๑๑.๑๑ เนื้อสัตว ที่มีไวขาย ทํา ประกอบ ปรุงอาหาร ตองผานการตรวจจากสัตวแพทยแลวและ
เก็บในภาชนะปกปด
๑๑.๑๒ หามมิใหนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัข หรือแมว เขามาในสถานที่ประกอบการ
๑๑.๑๓ ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะ ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๒ การแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อดํา เนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหยื่นใบแจงตาม
แบบที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ
๑๒.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ
๑๒.๓ ใบรับรองแพทย
๑๒.๔ สําเนาหนังสือรับรองจากจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล )
๑๒.๕ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
๑๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ ที่เทศบาลตําบลไชยสถานอาจกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ ถาการแจงเปนไปโดย
ถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่
ไดรับการแจงในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผู
แจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ด
วันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจง
เปนอันสิ้นผลแตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก
หนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอีย ด
ถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินกิจการ ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น
ขอ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ใหผูที่
ไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน นับแตวันได
ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานดังนี้
(๑) สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
(๓) หลักฐานอื่น ๆ ตามขอ ๑๒
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๑๖
ขอ ๑๕ เมื่อผูแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารประสงคจะเลิกกิจการ
หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น ตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในสิบหาวัน
กอนเลิกกิจการหรือโอนกิจการ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใด ดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น ตามขอ ๑๒ และเคยไดรับโทษตามเทศบัญญัตินี้ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝา ฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไว จนกวาจะได
ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๑๒ ถายังฝาฝนอีก ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
ขอ ๑๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๑๒ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ
๑๖ ใหทํา เปนหนัง สือแจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไมพ บตัวหรือไมย อมรับ
หนังสือใหสงหนังสือการแจง หรือคําสั่งทางไปรษณียตอบรับ หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็น
ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือ
ดังกลาวแลว ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใหมีอายุหนึ่งปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตเทศบาลตําบลไชยสถาน
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๙ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตองจัดสถานที่
และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตามขอ ๗ และขอ ๘ และใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมหลักฐานตอไปนี้
๑๙.๑ บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ
๑๙.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง จํานวน ๒ ฉบับ
๑๙.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร (กรณีที่เปนอาคารที่กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ใชบังคับ)
๑๙.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
๑๙.๕ หนัง สือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจ การไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง ผูยื่น
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
จะตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่ไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม
ถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณใน
คราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอ พรอมทั้งแจง
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
/เจาพนักงาน...

๑๗
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในเทศบัญญัติ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหา
วันแตตองมีหนัง สือแจงการขยายเวลาและเหตุจํา เปนแตล ะครั้ง ใหผูขออนุญ าตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไปแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้
๒๒.๑ สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย
๒๒.๒ ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ
๒๒.๓ เอกสารตามขอ ๑๙
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไ วในใบอนุญ าตในเรื่องที่กํา หนดไวเกี่ย วกับการประกอบกิจ การตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตอง
ไมเกินสิบหาวัน
ข อ ๒๔ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู ข อรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผ ลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ ของ
ประชาชน
ขอ ๒๕ คํา สั่ ง พัก ใช ใบอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํา เป นหนั ง สือ แจ ง ให ผู รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสง
คําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา
การงานของผูรับใบอนุญาตและใหผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่ง ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวัน
ปดคําสั่งแลวแตกรณี
/ขอ 26...

๑๘

ประธานสภา
เลขานุการสภา

ขอ ๒๖ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๗ ผูดํา เนินกิจ การที่ตองแจง ตอเจา พนักงานทองถิ่นกอนดํา เนินกิจ การ หรือตองไดรับ
ใบอนุ ญ าต ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราและตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นเทศบั ญ ญั ติ
ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก
การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้
ขอ ๒๗ ทวิ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ข อ ๒๗ ตรี ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ ๗ หรื อ ข อ ๘ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๓ แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ข อ ๒๗ จั ต วา ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ ๑๓ หรื อ ข อ ๑๔ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๒
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ เบญจ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๑๖ มีความผิดตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ข อ ๒๗ ฉ ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ ๒๑ หรื อ ข อ ๒๒ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๓ แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ สัตต ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๒๓ มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ อัฏฐ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดนอกจากที่กลาวไวในขอ ๒๗ ทวิ ขอ ๒๗ ตรี
ขอ ๒๗ จัตวา ขอ ๒๗ เบญจ ขอ ๒๗ ฉ และขอ ๒๗ สัตต มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ และจะตองไดรับใบอนุญาต
หรือตองแจงตามเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นตองมาดําเนินการแจงเพื่อขอรับรอง
การแจงหรือขอรับใบอนุญาตกอนการดําเนินกิจการ
ขอ ๒๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจสั่งการ
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
จะมีสมาชิกทานใดสอบถามอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี ตอไปเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงเรื่อง
ระเบียบฯ และขั้นตอน
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 กําหนดให ญัตติรางขอบัญญัติที่มิใชเกี่ยวกับเงิน
ที่ประชุมสภาตองพิจารณาสามวาระ แตที่ประชุมสภาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
โดยหากที่ประชุมสภาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารฯ หรือสมาชิกสภาจํานวนไมนอย
กว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนผู ที่ อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม จะเป น ผู เ สนอก็ ไ ด เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาอนุ มั ติ ใ ห
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
/นายก...

๑๙
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา
มติที่ประชุม
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เสนอใหที่ประชุมสภาอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557 สามวาระรวดเดียว
สอบถามที่ประชุมวาจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 สามวาระรวดเดียว
เห็นชอบ
9
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 หรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ
แห ง ร า งเทศบั ญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน เรื่ อ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร
พ.ศ. 2557 หรือไม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557
เห็นชอบ
9
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
2
เสียง
ตามที่ที่ประชุมไดอนุมัติใหพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 สามวาระรวดเดียว ไปแลว ดังนั้นในการ
พิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาทองถิ่นจึงเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
และกระผมในฐานะประธานในที่ประชุม จึงเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ตามระเบียบฯ
กระผมจึงขอสอบถามวา มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม เมื่อปรากฏวาไมมีสมาชิก
สภาทานใดเสนอคําแปรญัตติ ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว และเสนอรางเทศ
บัญ ญั ติ ตํ า บลไชยสถาน เรื่ อ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร พ.ศ. 2557
ตามรางเดิมใหที่ประชุมพิจารณา
ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 ตามรางเดิมที่ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ป ระชุม มี ม ติเ ห็น ชอบในการพิจารณาญัตติ รางเทศบัญญัติ ตําบลไชยสถาน เรื่อ ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2
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ตอไปเปนการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 3 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ

/เลขานุการ...

๒๐
เลขานุการสภา
ประธานสภา
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ตามระเบียบฯ ขอ 52 กําหนดวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม จะไมมีการ
อภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ดังนั้นการพิจารณา
ในวาระนี้ จะเปนการใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบรางเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนายและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่จําหนาย
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 หรือไม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการตราเปนเทศบัญญัติตําบลไชยสถาน เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ดวยคะแนนเสียง
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เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมม-ี

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุม

ปดประชุม

เวลา ๑2.00 น.

ลงชื่อ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจรางรายงานการประชุม
(นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ลงชื่อ...............................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายอังกูร จันทะวงค)
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
( นายสําราญ กันไชย )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายมนัส มะโนรส )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายณรงค อุปพันธ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
(นายชาญ ปนปวง )

ลงชื่อ.........................................เลขานุการกรรมการ
( นายนงนุช ทิพยภาษา )
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
( นายกุย ปญญา )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นางเหรียญทอง อุตมะ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายชาตรี ใจคะจัด )

