
กำหนดแผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร  
สำรวจข้อมลูการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสมัพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติก                                   

ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 - 3 มิถุนายน 2565 

 
แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

23 พฤษภาคม 2565 
1. ร้านส้มตำท่าเรอื 
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้านัน 
3. ผัดไทยเจ๊ต้อย 
4. ร้านน้องน้ำอาหารตามสั่ง 
5. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรอืคลอง2 
6. ร้านลาบไผ่หวาน 
7. ร้านวัวน้อยน่ึง 
8. ร้านคุณนาย 
9. ร้านก๋วยเตี๋ยวสถานีรถไฟ 
10. ร้านสิงห์เฮาส ์

ทีมที่ 1 

 
1. ร้านข้าวซอยอำไพ 
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย 
3. ร้านม่วนใจ๋ปลาจุม่ 
4. ร้านเลอฌอ 
5. ร้านลำพูนข้าวมันไก ่
6. ร้านก๋วยเตี่ยวโคขุน 
7. ร้านhello world 
8.ร้านบ้านกง๋ 
9. ร้านราชาบะหมี ่
10. ร้านก๋วยเตี๋ยว (ตรงข้ามเย็นตาโฟป๋าจอด) 

ทีมที่ 2 

 
1. ร้านสเตก็ลำไย 
2. ร้าน My friend 
3. ร้าน Coffee De Lamphan 
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวดีมา 
5. ร้านจ๊ะจ๋า คอฟฟี ่
6. ร้านบ้านไม้กาแฟ 
7. ร้านเกดน้ำปั่นร้อยแก้ว 
8. ร้านลุงหมื่น 
9. ร้านเก่าเก็บ-ชำชิล 
10. ร้านข้าวแกง (ข้างร.ร.จัครคำฯ) 

ทีมที่ 3 

/ แผนการ... 



 
แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

24 พฤษภาคม 2565 
1. ร้าน Bite Me 
2. ร้านไอซ์สไตล ์
3. ครัวที่สอง (ข้าง 7-11) 
4. ร้านป้าน้อยโภชนา(ข้างร้านOTOP) 
5. ร้านหมจูุ่มป๋าทัศน ์
6. ร้านเค ซูชิบาร ์
7. ร้านลิ้มกาแฟ 
8. ร้านTHE Extraction 
9. ร้านดาวคะนอง 
10. ร้านอารียาณัฏฐ์ เบเกอรี่ (ฝัง่สันเหมืองเลยหอพักณัฐธิน)ี 

ทีมที่ 4 

 
 
1. ร้านRIS.TELBLACK 
2. ร้านกระเพราพอเพียง 
3. ร้านBan Lek Lek Coffee 
4. ร้านคุณชายอิซากายะ บาร ์
5. ร้านคุณชายยากินิคุ 
6. ร้านJOY 
7. ร้านDIRTY COMPANY 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ ข้างโรงพักเก่า 
9. ร้านใบเตย 
10. ร้านหมจูุ่มมุมสบาย 

ทีมที่ 1 

 
1. ร้านอาหารตามสัง่ (หลังธนาคารทหารไทย) 
2. ร้านข้าวแกงคาเฟ ่
3. ร้านสเตก็น่าจวน 
4. ร้านครัวธงฟ้า 
5. ร้านครัวพริกขีห้ม ู
6. ร้านโกฮัง 
7. ร้านStand Behind Me 
8. ร้าน ณ ใจฟาร์ม 
9. ร้านยาน (เครื่องดื่ม) 
10. ร้านข้าวมันไก่ไทยแลนด์ 

ทีม 2 

 
 
 
 

/ แผนการ... 
 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

25 พฤษภาคม 2565 
1. ร้านข้าวราดแกงสทิธิชาติ 
2. ร้านครัวแม่ละมัย(หน้าแจ่มฟ้า) 
3. ร้านราดหน้าหมหูมัก 
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรอืโกเหลียง 
5. ร้านอาหารใต้ (ข้างธนาคารธนชาติ) 
6. ร้านซาลาเปาซันเดย์ 
7. ร้านบะหมี่ใต้ถุน (เจส๊่วน) 
8. ร้านขนมจีนหม้อดิน 
9. ร้าน Mai Coffee 
10. ร้านมายเวียดนาม สาขาลำพูน 

ทีมที่ 3 

 
1. ร้านDB coffee 
2. ร้านข้าวมันไก่วิศวะ 
3. ร้านอาหารปักษ์ใต้  
4. ร้านป้าดีข้างลำพูนไอซ ์
5. ร้านต้นฝ้าย 
6. ร้าน ADD UP 
7. ร้านย่างเนยลำพูน 
8. ร้านข้าวซอยหน้าวัดพระธาตุ 
9. ร้านข้าวมันไก่เจ้าเก่า(ซอยข้างวัดพระธาตุ) 
10. ร้านอาหารเจ 

ทีมที่ 4 

 
1. ร้านข้าวราดแกงข้างวัดพระธาตุ 
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแดง 
3. ร้านกฤศ 

    4. ร้าน ทิพย์ 
5. ร้านป้าตี 
6. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้านา 

   7. ร้านกุ๊กอ๊อด 
8. ร้านสองพี่น้อง 
9. ร้านอาหารตามสัง่หลัง Howto 
10. ร้านกินเส้น 
 

ทีมที่ 1 

 
 
 

 
/ แผนการ... 

 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2 พฤษภาคม 2565 
1. ร้านอ้ายฉลอง 

2. ร้านครัวนิยม 
3. ร้านส้มตำป้านวน 
4. ร้านเฮือนไทย คาเฟ ่
5. ส้มตำกะปิหวาน (ถัดจากป้านวน) 
6. ร้านคนเฒ่า 
7. ร้านเกบ็กด 
8. ร้านตำฟินน์ 
9. ร้านDeep coffee 
10. ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดสันป่ายางหลวง 
 

ทีมที่ 2 

 
1. ร้านขายขนมจีนหน้าวัดสันป่ายางหลวง 
2. ร้านอาหารตามสัง่หน้าวัดสันป่ายางหลวง 
3. ร้านเฮือนคำใส 
4. ร้านก๋วยเตี๋ยว หลงั ธ.ทหารไทย 
5. ร้านเฮือนปันหยา 
6. ร้านข้าวซอยบ้านท่า 
7. ร้านขนมจีนท่านาง 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำตาแป๊ะ (กู้ช้าง) 
9. ร้านสะพานดำ(ข้างทางรถไฟ) 
10. ร้านขนมจีนคนยองบุฟเฟต ์

ทีมที่ 3 

 1. ร้านสหายหม่าล่า1. ร้านShogun ลำพูน 
2. ร้านหนมเนย 
3. ร้านหนมเนย 
4. ร้านโน้ตเอสเปรสโซ ่
5. ร้านสเตก็เด็กแนว 
6. ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาด็อกเตอร ์
7. ร้านสเตก๊ลงุหยิก 
8. ร้านนารา เลสเตอรอง ถ.มุกดา 
9. ร้านTARM chocolate 
10. ร้านก๋วยเตี๋ยว(ข้างลาบไก่บ้านโฮ่ง)  

ทีมที่ 4 

 
 
 
 

/ แผนการ... 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

27 พฤษภาคม 2565 
 
1. ร้านลาบไกบ่้านโฮง่ 
2. ร้านมะลิลา 
3. ร้านส้มตำอุดร 
4. ร้านจ่าเหลาหมทูอด 
5. เพลินจิตต์ หมูกระทะ-ชาบู     
6. ร้านลาบสันเหมอืง 

    7. ร้านลาบหลังวัดสวนดอก 
    8. ร้านขนมจีนหลังวัดพระคงฤาษี 
    9. ร้านThe Wooden House 
    10. ร้านไหน@ลำพูน 

 

ทีมที่ 1 

 
 
    1. ร้านนายธง 
    2. ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำพุร้อน – นุ่นณิการ์ 
    3. ร้านสเต็กเอ็นบ ี
    4. ร้าน Zong Soom 
    5. ร้านโอฉะคาเฟ ่
    6. ร้านครัวพี่หม ี
    7. ร้านดัมมี่ 
   8. ร้านขนมจีนป้าสาย 
   9. ร้านสายน้ำผึ้ง 
  10. ร้านอาหารปกัษ์ใต้ป้าณี 

 

ทีมที่ 2 

 
1. ร้านลำพูนเฟรนซ์ฟรายส ์
2. ร้านอุดรตำ-ยำนัวร ์
3. ร้านร้านกาแฟจามาเดวี 
4. ร้านเฉาก๋วยอันอัน 
5. ร้านอาหารตามสัง่ (ข้างร้านมั่งค่ัง) 
6. ร้านขนมจีนน้ำเงี้ยว(ตรงข้ามร้านมั่งค่ัง) 
7. ร้านชาพะยอม 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเรียว 
9. ร้านข้าวซอยศิรกาญน ์

   10. โรงแรมลำพูนวิล 
 

ทีมที่ 3 

/ แผนการ... 
 

 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

30 พฤษภาคม 2565 
1. ร้านเตี๋ยวนิยม 
2. ร้าน “ฮา” ลำพูน 
3. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำจิ้ม(มาม่าจ๊าบ) 
4. ร้านครัวคุณปู่ 
5. ร้านเฮียชัยต้มเลือดหม ู

   6. ร้านไก่ย่างวิเชียรบุร ี
7. ร้านก๋วยเตี๋ยว100ชาม 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาลำพูน 
9. ร้านแจ่มจันทร์แหมเนือง 
10. ร้านเมี่ยงปลาเผา 

ทีมที่ 4 
 

 
1. ร้านควันเทียน (ขนมไทย) 
2. ร้านอัพบทีคาเฟ ่
3. ร้านครัวคุณเล็ก 
4. ร้านหมจูุ่มโค้งครูบา 
5. ร้านโซลคาเฟ ่
6. ร้านอาหารตามสัง่(ข้างวายุชานม 
ไข่มุก 
7. ร้านวายโอ ชานมไข่มุก 
8. ร้านมีกิน ข้าวมันไก่ 
9. ร้าน OJO Kitchen 
10. ร้านหม่าล่าเหมียวพ่นไฟ 
 

ทีมที่ 1 

 
1. ร้านHappy Cup 
2. ร้านชาตังเหนอื หน้าเทคนิค 
3. ร้านCHARGER 
4. ร้านเครปไส้ทะลัก-ชานมไข่มุกครูดา 
5. ร้านเฟรนซ์ฟรายส์-ไอติม 
6. ร้านยำแหล 
7. ร้านกินยำลำม่วน 
8. ร้านฟินน์คัพ 
9. ร้านพิมคัพ 
10. ร้านโจ๊กเทคนิค 
 

ทีมที่ 2 

 
 

/ แผนการ... 
 
 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

31 พฤษภาคม 2565 
 

   1. ร้านอาหารตามสัง่ป้าณี (หน้าส่วนบุญ) 
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวป๋าทัศน ์
3. ร้านครัวหน้าแขวง 
4. ร้านลาบลี ้
5. ร้านหน้าแขวง 
6. ร้านป้าอ้วน(หน้าไฟฟ้า) 
7. ร้านอาหารปักษ์ใต้โค้งครูบา 
8. ร้านน้องเอสม้ตำ 
9. ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างโมเดิร์น 
10. ร้านป้านุชอาหารตามสัง่ 
 

ทีมที่ 3 

 
1. ร้านเลฟิแอท 
2. ร้านไคกัน 
3. ร้านเย็นตาโฟ IQ (หน้าโรงเรียนประตลูี้) 
4. ก๋วยเตี๋ยวต้นตะขบ(หอนาฬิกา 
5. ร้าน14 กุมภา หมูกระทะชาบ ู
6. ร้านก๋วยเตี๋ยวอัยย์อิ่ม(หน้าขนสง่) 
7. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้อเลี้ยงหน่อย 
8. ร้านน้ำปั่น บาย แม่สวย 
9. ร้านครัวแม่ละมัย 
10. ศรีมอยชาบ ู
 

ทีมที่ 4 

 
1. ร้านเรณูรสเด็ด(สนามกีฬา) 
2. ร้านซูโมห่มูย่างเกาหล ี

   3. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม 
4. บ.ธิงค์บ็อกซ์คาเฟ ่จำกัด 
5. ร้านครัวคุณเอส 
6. ร้านน้องแหม่ม 
7. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมลูอยฟ้า 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านลาบลุงนลิ 
9. ร้านลาบลุงนลิ 
10. ร้านพาเพลิน 
 

ทีมที่ 1 

 

/ แผนการ... 
 
 



แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร - แผงลอยจำหน่ายอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 มิถุนายน 2565 1. ร้านเรอืนแพ 
2. ร้านบ้านไม้เพลงเก่า 
3. ร้านลาบปลาลุงถาวร 
4. ร้านMANOI (มาโนอ)ิ 
5. ร้านข้าวแกงพิษณุโลก 
6. ร้านเนื้อย่างบ้านหลวย 
7. ร้านป้าโหน่งไก่จ๊าก 
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเกศ 
9. ร้านขนมจีนอบุล 
10. ร้านเรณูรสเด็ดเจ้าเก่า(ข้างแผลงฤทธ์ิ) 

    11. ร้านมารุชา 
   12. ช้อนทอง 
   13. ร้านวุ้นสุพิชชา ลำพูน 

 

ทีมที่ 2 
 

2 มิถุนายน 2565 ตลาดโต้รุ่งและตลาดวัดไชยชนึก(ข่วงพระเจ้าเพอ่เล่อ)  
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

ทีมที่ 1,2,3,4 

*** หมายเหตุ แผนการออกตรวจร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม 
 


