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เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
เร่ือง  การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ 

พ.ศ. 2539 
.................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  การลดหย่อนและ   
การยกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แ ห่งพระราชบัญญั ติ เทศบาล  พ .ศ.2496              
(รวมแกไ้ขเพิ่มเติม)  ประกอบกบัมาตรา 6  และมาตรา 22  แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. 2508  
(รวมแกไ้ขเพิ่มเติม)  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด      
และโดยอนุมติัของผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า “ เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  การลดหยอ่นและ      
การยกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. 2539” 

ขอ้ 2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงาน
เทศบาลเมืองปากเกร็ด  แลว้เจ็ดวนั 

ขอ้ 3. บรรดาเทศบญัญติั  กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีตราไวแ้ลว้  
ในเทศบญัญติั  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

ขอ้ 4. ในเทศบญัญติัน้ี 
“ท่ีดิน”  หมายความว่า  พื้นท่ีดิน  และใหห้มายความรวมถึงพื้นท่ี ท่ีเป็นภเูขาหรือ

ท่ีมีน ้าดว้ย 
“เจ้าของท่ีดิน”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  หรือครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
ขอ้ 5. ให้ลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีบุคคลธรรมดา  ซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินแปลงเดียวหรือ

หลายแปลงท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และใช้ท่ีดินนั้ นเป็นท่ีอยู่อาศัยของตน  เป็นท่ีเล้ียงสัตว ์    
ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน  ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  หน่ึงร้อยตารางวา 

ขอ้ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัติน้ี       
และมีอ านาจออกระเบียบตามท่ีเห็นสมควร  เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
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   ประกาศ    ณ  วนัที่  12  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.2539 
    (ลงช่ือ)              เต็ม  พิกุลทอง 
         (นายเตม็     พิกุลทอง) 

    เทศมนตรี ท าการแทน 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 

    อนุมัติ 
(ลงนาม)         สุจริต  ปัจฉิมนันท์ 
   (นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท)์ 
             ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาล
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ข้ึนเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 112  ตอนท่ี 32 ก. ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 
เป็นต้นไป เทศบาลเมืองปากเกร็ด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ น้ี ข้ึน เพื่ อใช้เป็นหลักเกณฑ ์                
ในการด าเนินการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี ภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด ให้ถูกต้องเป็นไป         
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
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เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
พ.ศ. 2540 

.................................... 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496          
แกไ้ขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี5)  พ.ศ. 2510 ประกอบกบัมาตรา 40 
มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา  63  และมาตรา  65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และโดย
อนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี จึงออกเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “ เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2540” 

ขอ้ 2. เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลเมืองปากเกร็ด แลว้เจด็วนั 

  ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ  ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีตราไวแ้ล้ว         
ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

  ขอ้ 4. ในเทศบญัญติัน้ี  
   “ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ ง            
ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

   “ สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ      
ท่ีมิใช่ท่ี หรือทางสาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ  และจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อ
สามารถบริโภคไดท้นัทีทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัให้มีสถานท่ีไวส้ าหรับบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือ
น าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

   “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ            
ท่ีมิใช่ท่ี  หรือทางสาธารณะ  ท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหาร
ในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 
   “ อาหาร”  หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น   แลว้แต่กรณี 

(2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วตัถุเจือปนอาหาร สี  และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 
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ขอ้ 5 ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นท่ีใด  ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   
หากสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอรับ
หนงัสือรับรองการแจง้ 
  ผูใ้ดตั้ งหรือใช้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารอยู่แล้วก่อนวนั
ประกาศใชเ้ทศบญัญติัน้ี ตอ้งขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดเกา้สิบวนั นบัแต่วนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี 

  ขอ้ 6 ความในขอ้5 วรรคแรก ไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการดงัน้ี 

(1) ประกอบกิจการค้าท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยได้รับใบอนุญาต          
ส าหรับการนั้นแลว้ 

(2) ท าน ้ าแข็งเพื่อการคา้โดยไดรั้บอนุญาตส าหรับการนั้นแลว้ รวมตลอดถึง
สะสม และขายน ้าแขง็นั้น  ณ  สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 

(3) ท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน ้าแขง็ เฉพาะ 
ก. ผูรั้บใบอนุญาตขายของในตลาด 

ข. การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  ขอ้ 7 การขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจง้ ตามขอ้ 5 ให้ยื่นเร่ือง     
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนด  โดยแสดงให้แจง้ชดัวา่จะใชส้ถานท่ีจ าหน่าย หรือสะสมอาหาร 
  ขอ้ 8 เม่ือผูข้อรับใบอนุญาต  หรือแจง้ขอรับหนังสือรับรองการแจง้ไม่เป็นผูต้อ้งห้าม 
ตามความเห็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 
  ขอ้ 9 การขอเปล่ียนตวัผูรั้บใบอนุญาตหรือเปล่ียนประเภท  ให้ยื่นเร่ืองราวขออนุญาต
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการน้ี 

  ขอ้ 10 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใช้เฉพาะสถานท่ีแห่งเดียวท่ีได้ระบุไวใ้นใบอนุญาต 
และตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ดั และใหใ้ชเ้ฉพาะผูรั้บใบอนุญาตเท่านั้น 

  ข้อ 11 ผู ้จ ัดตั้ งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ต้องจัดสถานท่ี           
ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ และเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ตั้ งอยู่ในท่ีท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ เช่น ใกล้ชิดกับท่ีฝังหรือ     
เก็บศพ ท่ีเททิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืนใดซ่ึงเจา้พนกังาน
สาธารณสุขเห็นวา่เป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 

(2) พื้นท าดว้ยวตัถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย  และน ้าขงัอยูไ่ม่ได ้
(3) จดัให้มีรางระบายน ้ าด้วยวตัถุถาวร เพื่อให้น ้ าระบายไปสู่รางระบายน ้ า

สาธารณะ ห รือบ่ อ รับน ้ าโสโครกได้สะดวก ตามท่ี เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขก าหนด และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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(4) จัดให้ มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกต้องด้วย
สุขลกัษณะตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(5) จดัใหมี้ส้วมเพียงพอ ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ และตั้งอยูใ่นท่ีซ่ึงเจา้พนกังาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 

(6) จัดให้มี ท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะและ
เพียงพอ 

 (7) ถ้าจะขยาย หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี และท าให้สุขลักษณะของสถานท่ี
เปล่ียนแปลงไปดว้ยแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อน 

(8) ปฏิบติัการอ่ืนใดให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ข. สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัสถานท่ีและปฏิบติัใหมี้ลกัษณะตาม ขอ้ ก. (1) – (7) 
(2) จัดให้ มี โต๊ะ  เก้า อ้ี  ห รือ ท่ีนั่ งอย่าง อ่ืน ซ่ึ งมีสภาพแข็งแรง สะอาด             

และจดัเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3)  ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหารตอ้งมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมและท าความสะอาด

ไดง่้าย 
(4)  จดัให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในการท า ประกอบ ปรุง 

เก็บ และการบริโภคอาหารไวใ้ห้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วย
สุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(5)  จัดให้มีท่ีส าหรับท าความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ       
ใหเ้พียงพอตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(6) มี การระบายอากาศ ท่ี ดีและส าห รับห้ องรับประทานอาหารท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศต้องมีเคร่ืองดูดอากาศ รวมทั้ งติดตั้ งเคร่ืองหมาย            
“ หา้มสูบบุหร่ี” ไวด้ว้ย 

(7)  ต้องจดัให้มีส้วมได้สุขลักษณะ และเพียงพอ โดยอตัราท่ีนั่งของส้วม     
กบัจ านวนผูใ้ช ้ ดงัน้ี 
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   จ านวนผู้ใช้    จ านวนทีน่ั่งส้วม 

        (คน)                                                                    (ที)่ 
        1 - 9                                                                  1 
      20 - 24     2 
      25 - 49     3 
      50 - 74     4 
      75 -100     5 
 
          มากกวา่  100 ใหเ้พิ่มข้ึน  1 ท่ี ต่อการเพิ่มของผูใ้ชทุ้ก ๆ 30  คน 
 

(8)  จดัใหมี้ท่ีส าหรับลา้งมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่  ผา้เช็ดมือ ใหเ้พียงพอ 
(9) ต้องจัดให้ มีบ่อดักน ้ ามัน  ไขมัน  (Grease Trap) ตลอดจนการก าจัด            

น ้าโสโครกตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขแนะน า 
(10) ท่ี รองรับ ส่ิ งป ฏิกูลของห้ องส้ วม  ต้องเป็นระบบ เซฟ ติก  แทงค ์         

(Septic Tank) ต่อกบัระบบแอนแอร์โรบิค ฟิลเตอร์ (Anaerobic Filter) 
ตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขแนะน า 

ข้อ 12  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ด้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตอ้งรักษาสถานท่ีให้สะอาดอยูเ่สมอ รวมทั้งจดัให้มีการป้องกนัและก าจดั
สัตวน์ าโรค 

   (2) จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่ร่ัวซึม และมีฝาปิด 
   (3) รักษาหอ้งส้วมใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

(4) จดัส่ิงของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลรักษา  
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ขอ้ 13  ผูไ้ด้รับใบอนุญาต หรือผูไ้ดรั้บหนังสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใชแ้ละของใชอ่ื้น ๆ รวมทั้ง
สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายอาหาร  ผูป้รุงอาหาร ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น 
(2) อาหารท่ีปรุงส าเร็จแลว้เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิดหรือเก็บในตู้

รวมทั้งภาชนะเคร่ืองใช้ เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

(3) น ้ าแข็งบริโภค ตอ้งจดัเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ป้องกนั  ส่ิงปนเป้ือนได ้
และห้ามน าอาหารหรือส่ิงของอ่ืนใดแช่หรือ เก็บรวมไวด้ว้ยกนั ตลอดจน
ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับคีบหรือตกัน ้าแขง็โดยเฉพาะ 

(4) อาหาร  และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตอ้งมีเลขทะเบียน ต ารับ
อาหาร( อย                           )   หรือมี เคร่ืองหมายรับรอง ของทางราชการ 

(5) การปรุงรส การถนอมอาหาร จะต้องไม่ ใช้สารพวก ฟอร์มัลดีไฮด ์                 
บอริค แอชิด บอแรกซ์ซาลิซัยลิค แอซิด หรือสารอย่างอ่ืนท่ีเป็นอนัตราย    
ต่อสุขภาพ  ในรายท่ีจ าเป็นอนุญาตให้ใชโ้ซเดียม เบนโซเอทไดไ้ม่เกิน 0.1 % 

(6) หา้มใชสี้ยอ้มผา้หรือสีพวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสีอาหาร 
(7) อาหารนั้นจะตอ้งไม่ท ามาจากสัตวท่ี์เป็นโรคหรือสัตวท่ี์ตายเอง 
(8) ภาชนะใส่น ้ าส้มสายชู น ้ าปลา และน ้ าจ้ิม ต้องท าด้วยแก้ว กระเบ้ือง   

เคลือบขาวมีฝาปิดและชอ้นตกัท าดว้ยสแตนเลสหรือ กระเบ้ืองเคลือบขาว 
   (9) แต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน 

(10)  ผูกผา้กนัเป้ือนสีขาวหรือมีเคร่ืองแบบ ผูป้รุงจะตอ้งใส่หมวก หรือเนท 
คลุมผมดว้ย 

(11) ต้องเป็นผูท่ี้ มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนังและได้รับ    
การตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ให้ตอ้งด้วยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ขอ้14 ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาต  ขาย   ท า ประกอบ   ปรุง   สะสมอาหารหรือน ้ าแข็ง  
เม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น
พาหะและไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือวา่ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
  ข้อ 15 ผู ้ใดประสงค์จะจัดตั้ งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร           
ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามแบบฟอร์ม
พร้อมหลกัฐานต่าง ๆท่ีก าหนดไว ้
  ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงมีพื้ น ท่ีไม่ เกินสองร้อยตารางเมตร ให้แจ้งต่อ               
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดไว ้
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  ขอ้ 16 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตหรือการแจง้แล้ว ปรากฏว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ แลว้แต่กรณี 
  ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจในการก าหนดเวลา ห้ามผู ้รับใบอนุญาต         
ขายอาหารบางประเภท หรือชนิดใดในเขตท่ีระบุไว ้
  ขอ้ 18 ถา้ปรากฏข้ึนวา่ ผูรั้บใบอนุญาตคนใดเป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะน าโรคติดต่อ
ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่าถา้อนุญาตให้ตั้ง  หรือใช้สถานท่ีเป็นท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ี
สะสมอาหารต่อไปจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพของประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 19 ผูรั้บใบอนุญาตคนใดกระท าความผิดฝ่าฝืนเทศบญัญัติ เจา้พนักงานท้องถ่ิน      
มีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึงไม่เกิน  15  วนั ถา้กระท าความผดิอีกเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได ้
  ขอ้ 20 หากปรากฏวา่ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย  ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคัญ ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นค าขอต่อ          
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่ ภายใน 15 วนั 
  ขอ้ 21 บรรดาใบอนุญาต หรือหนงัสือรับรองการแจง้ซ่ึงออกตามเทศบญัญติัน้ี มีอายุ
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต หรือวนัท่ีออกหนงัสือรับรองการแจง้ 
  บรรดาใบอนุญาตท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ด ไดอ้อกก่อนวนัใชเ้ทศบญัญติัน้ีคงใชต่้อไป
จนส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 

ขอ้ 22 ผูรั้บใบอนุญาต  หรือรับหนังสือรับรองการแจง้ตามเทศบญัญติัน้ี   ไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขซ่ึงไดก้ าหนดไว ้หรือตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบอนุญาตแนะน า
ใหป้ฏิบติัจะมีความผดิตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ้ 23 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติั 
และใหมี้อ านาจออกระเบียบตามท่ีเห็นสมควร เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัต ิ

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวรีะชยั  แนวบุญเนียร) 
                 ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี  เน่ืองจากได้มีการตราพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้ึนใช้บงัคบั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว และเพื่อใช้เป็น
หลกัเกณฑ์ในการด าเนินการควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเพื่อใช้บังคับภายในเทศบาล         
เมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ล าดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร 100 
2 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  10  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  20  ตารางเมตร 
 

150 

3 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  20  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  40  ตารางเมตร 

 

300 

4 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  40  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  60  ตารางเมตร 

 

500 

5 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  60  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  80  ตารางเมตร 

 

700 

6 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  80  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 

 

800 

7 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  100  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

 

1,000 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ล าดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 
 

 

2 

พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  200  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร 
 

พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  300  ตารางเมตร 

 

2,000 
 

3,000 
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แบบ สอ.1 
ค าขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

         เขียนท่ี……………………………….. 
     วนัท่ี………เดือน…………..พ.ศ………. 
ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………….

อายุ………ปี สัญชาติ…………เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………………
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี………………….ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….
หมู่ ท่ี………………..ต าบล……………………….อ าเภอ…………………….จงัหวดั……………….. 
โทรศพัท์……………………..………..ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจดัตั้ งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร…………………………………..ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1.  สถานท่ีช่ือ…………………………………………..เพื่อจ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)………………......…………………………………………… 
  2. สถานท่ีตั้ งเลขท่ี……………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน…………………..หมู่ ท่ี…………………………………โทรศัพท์……………………………
จ านวนพื้นท่ีประกอบการ…………………………..ตารางเมตร 
  3.   ผูจ้ ัดการสถานท่ีแห่งน้ีคือ……………………………………….อายุ…………ปี
สัญชาติ…………………อยู่บ้านเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน……………..หมู่ ท่ี………..ต าบล…………………………..อ าเภอ…………………………......
จงัหวดั…………………………โทรศพัท…์………………….. 
  4.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
   4.1 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลใหน้ าส าเนา 

       หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 
4.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
4.3 หลกัฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจา้ของไม่สามารถมายื่นค าขอรับดว้ยตนเองไดใ้ห้ผูรั้บมอบอ านาจน า

หนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจมาแสดง 
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4.5 แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ……………………............…….ผูข้อรับใบอนุญาต 
            (……....…........…………………) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.2 
ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

            เขียนท่ี……………………………….. 
     วนัท่ี………เดือน…………..พ.ศ………. 
ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………….

อาย…ุ……ปี สัญชาติ……………เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………………………………
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….
หมู่ท่ี……..ต าบล…………………………….อ  าเภอ………………………….จงัหวดั………………..
โทรศพัท…์………………….ขอยืน่ค  าขอรับหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานท่ีช่ือ………………………………...…........….……..เพื่อจ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................ 
  2. สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………
หมู่ท่ี……..โทรศพัท…์……………….จ  านวนพื้นท่ีประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร 
  3. ผูจ้ดัการสถานท่ีแห่งน้ีคือ………………….......…..………………….อาย…ุ…….ปี 
สัญชาติ………………..อยูบ่า้นเลขท่ี………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อ าเภอ…………………………..จงัหวดั………………………..โทรศพัท…์……..……………………. 
  4.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
   4.1 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลใหน้ าส าเนา 

      หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 
4.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้ นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง        

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้ผูรั้บมอบอ านาจ       

น าหนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัว        
ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจมาแสดง 

4.5 แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
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ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงช่ือ…………………………..….ผูแ้จง้ 
             (……………………………...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.3 
ตราครุฑ 

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

ท่ี…………./…………….    ส านกังาน………………………………… 
       วนัท่ี……เดือน…................…..พ.ศ……... 
  ขา้พเจา้………………......…………………………………..เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บ
การแจ้งจาก…………………………………………..เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง้จดัตั้ งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีช่ือ……..............................……………………………….
เลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน…………………………………. 
 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร………………………………….. 
 
หมายเหตุ  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ 
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แบบ สอ.4 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มท่ี…………เลขท่ี………../………….    ส านกังาน……………………… 
  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………
อาย…ุ………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………………………...
อยูบ่า้น/ส านกังาน เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...
หมู่ท่ี……….ต าบล………………………อ าเภอ……………………จงัหวดั………………………….
โทรศพัท…์……………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารประเภท…………………………......………………...
สถานท่ีช่ือ…………………………พื้นท่ีประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยูเ่ลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………
หมู่ท่ี……..ต าบล………………………อ าเภอ………………………..จงัหวดั………………………..
โทรศพัท…์…………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี………………..........
เลขท่ี………….....วนัท่ี…………….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน า                    
ของเจา้พนกังานสาธารณสุขค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่ง 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……..เดือน……….......…พ.ศ….......ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…….....……..พ.ศ…….... 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายใุบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

ค าเตือน   แสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
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แบบ สอ.5 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี......…เลขท่ี………../………….     ส านกังาน......…………....……… 
  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ…………………...…………………
อาย…ุ………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………..…………...
อยูบ่า้น/ส านกังาน เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...
หมู่ท่ี…….ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั………...………………….
โทรศพัท…์……………….. 

1. จดัตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...
สถานท่ีช่ือ…………………………พื้นท่ีประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยูเ่ลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………
หมู่ท่ี……………….. โทรศพัท…์…………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………...……...........
เลขท่ี…….....วนัท่ี…..….เดือน…...............พ.ศ……… 
  4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน า                    
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่ง 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……….เดือน……..…....…พ.ศ……..ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…......………พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายใุบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
ค าเตือน   แสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
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แบบ สอ.6 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มท่ี……เลขท่ี………../……….    ส านกังาน.............……………....……....... 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองให้     บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
ช่ือ……………….......………......……อายุ…………ปี สัญชาติ……………………...........................
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………...อยู่บา้น/ส านกังาน เลขท่ี…………….
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………...หมู่ท่ี…………….แขวง/ต าบล…………………
เขต/อ าเภอ……………………….......…จงัหวดั………………………….โทรศพัท…์……..………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารประเภท……………………………………………...
สถานท่ีช่ือ………………………………พื้นท่ีประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้ งอยู่เลขท่ี………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………
หมู่ท่ี……...โทรศพัท…์…………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………………...........
เลขท่ี………....….....วนัท่ี….….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้า
พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่ง 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……..เดือน……………พ.ศ………ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…...…………..พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้ 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
ค าเตือน   แสดงหนงัสือรับรองการแจง้น้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ 
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แบบ สอ.7 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี….…เลขท่ี………../………….   ส านกังาน......…………………………….. 
  เจา้พนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล 
ช่ือ………………………………………อายุ…………ปี สัญชาติ……………………............................
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……………………………............อยูบ่า้น/ส านกังาน เลขท่ี…………..….
ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………...หมู่ท่ี……….....ต าบล…………………........
อ าเภอ…………………………จงัหวดั…….......…………………….โทรศพัท…์…….........………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท………………………………………………...
สถานท่ีช่ือ…………………......………พื้นท่ีประกอบการ………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้ งอยู่เลขท่ี………...ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………
หมู่ท่ี………………..โทรศพัท…์…………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………………...........
เลขท่ี………....….....วนัท่ี…………….เดือน…………….............พ.ศ…………………. 
  4. ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน า                   
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่ง 
   4.2 …………....……………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ………ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…………....พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้ 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
ค าเตือน   แสดงหนงัสือรับรองการแจง้น้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ 
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แบบสอ.8 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

เพือ่จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 

เขียนท่ี.................................................... 
                                                                                วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 
  ขา้พเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ......................................... อายุ...........ปี 
สัญชาติ..............................เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.............................................................................
อยู่บา้น/ส านักงานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมู่ท่ี....................ต  าบล.......................................อ  าเภอ................................จังหวดั...............................
โทรศพัท์............................................ขอยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนังสือรับรองการแจง้
เพื่อจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

                      1.สถานท่ีช่ือ.......................................................เพื่อจ าห น่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(ระบุชนิด/หรือประเภทของอาหาร) 
                             2. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................ตรอก /ซอย............................ถนน..............................
หมู่ท่ี...................ต  าบล....................................อ  าเภอ........................................จังหวัด.....................
โทรศพัท.์..........................จ  านวนพื้นท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 

3. ผูจ้ัดการสถานท่ีแห่งน้ีคือ..............................................................อายุ..............ปี  
สัญชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ตรอก / ซอย...........................ถนน............................ .......
หมู่ท่ี...............ต  าบล...................................อ  าเภอ...............................จงัหวดั...........................................
โทรศพัท.์................................... 

4.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้คือ 
4.1 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนงัสือ

รับรองการแจ้ง หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 

4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูต่้ออายุใบอนุญาตหรือผูข้อต่ออาย ุ
หนงัสือรับรองการแจง้       

4.3 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 

4.4  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้ นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

4.5  กรณีเจา้ของไม่สามารถมายืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนงัสือ
รับรองการแจง้ดว้ยตนเองไดใ้ห้ผูรั้บมอบอ านาจ     น าหนงัสือมอบอ านาจท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจมาแสดง                       
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4.6 แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

               (..........................................)   หรือผูข้อต่ออายหุนงัสือ 
             รับรองการแจง้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.9 
ค าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 

 
เขียนท่ี.................................................... 

                                                                                 วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ............ 
  ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ.............................................................. 
อายุ.........ปี สัญชาติ..........เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..........................................................................
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ท่ี....................แขวง/ต าบล..................................................................
อ าเภอ..................................จงัหวดั......................................โทรศพัท.์...................................................... 
ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน........................................................................................................... 
  ดว้ย................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
  จึงมีความประสงค.์.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................... 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความตามค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...............................................ผูข้ออนุญาต 
                 (..............................................) 
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เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2540 
.................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองปากเกร็ด  วา่ดว้ยการจ าหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496       
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2510  ประกอบกบัมาตรา 
43,54,55,58  และมาตรา  63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  
โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข  และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  
และโดยอนุมัติของผู ้ว่าราชการจังหวดันนทบุรี  จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด              
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ี  เรียกว่า  “เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  การจ าหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2540” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้ งแต่วนัท่ีได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลเมืองปากเกร็ด  แลว้เจด็วนั 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  1. เทศบญัญติัของเทศบาลต าบลปากเกร็ด  เร่ือง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2535 
  2. เทศบญัญติัของเทศบาลต าบลปากเกร็ด  เร่ือง  ควบคุมผูเ้ร่ขาย  พ.ศ. 2535 
  บรรดาเทศบัญญัติ   กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ งอ่ืนใดในส่วนท่ีตราไว้แล้ว             
ในเทศบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี   
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์  หรือใชส้ัญจรได ้
   “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีจดัไว ้ 
โดยมิไดจ้ดัวางอยูใ่นท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ไม่วา่จะเป็นทางบกหรือทางน ้า 
  ขอ้ 5 ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายสินค้าในท่ี  หรือทางสาธารณะซ่ึงได้ประกาศระบุห้าม      
ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายในลกัษณะวิธีการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 6 การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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(1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(2) จดัวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล ้าบริเวณท่ีก าหนด  ร่มหรือ

ผา้ใบบงัแดด  รวมทั้งตวัผูค้า้ตอ้งไม่ล ้าลงบนผวิจราจร 
(3) แผงส าหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ตอ้งท าดว้ยวตัถุท่ีแข็งแรง  มี

ขนาดและความสูง  จากพื้นตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้ งในระหว่างท า

การคา้และหลงัจากเลิกท าการคา้แลว้ 
(5) จดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอ 
(6) ให้จัดวางสินค้าท่ีจ  าหน่ายบนแผง  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืน  ตามท่ี

เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
(7) ห้ามพาด  ติดตั้งวางแผงคา้  เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เก่ียวกบัการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู    ผกูเชือก  หรือยึดส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดกบัคอกตน้ไม ้ หรือตน้ไมโ้ดยเด็ดขาด 

(8) หา้มมิใหใ้ชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองยนตมี์เสียงดงั 
(9) หา้มใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวทิยเุทป  หรือการกระท าการโดยวธีิอ่ืนใด

ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
(10) ห้ามน ารถยนต์  รถจกัรยานยนต์  หรือล้อเล่ือนไปจอดบนทางเท้าเพื่อ

จ าหน่ายสินคา้ 
(11) หยุดประกอบการค้ากรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

ตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
(12) หลงัจากเลิกท าการคา้  ตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการคา้  

ออกจากบริเวณท่ีอนุญาต  ใหแ้ลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 
(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะตามค าแนะน า  ของเจา้พนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
และค าสั่งเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 7 การจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  6 (1)  (13) 
(2) แต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีมีแขน  และสวมผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาดเรียบร้อย  

รวมทั้งสวมรองเทา้ขณะเตรียมท าประกอบ  ปรุง  หรือจ าหน่ายอาหาร 
(3) ตดัเล็บมือให้สั้ น  ถ้ามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวกหรือระคาย

เคืองผวิหนงับริเวณมือหรือน้ิวมือ  ตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 



 26 

(4) ไม่สูบบุหร่ี  ขบเค้ียว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  
ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 

(5) ท่ีเตรียมท า  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจ าหน่าย  ตอ้งสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย  
60  เซนติเมตร 

(6) การจ าหน่ายอาหารท่ีตอ้งมีการลา้งภาชนะอุปกรณ์  จะตอ้งมีท่ีลา้งภาชนะ
อุปกรณ์ท่ีสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย  60  เซนติเมตร  รวมทั้งตอ้งจดัให้มีบ่อดกั
ไขมนัก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

(7) รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการจ าหน่ายอาหาร
ใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(8) ให้ปกปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ส าหรับประกอบอาหาร  ด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันฝุ่ นละออง  
แมลงวนั  และสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะน าโรค  รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและ
ใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(9) ใช้น ้ าสะอาดในการท า  ประกอบ  ปรุง  แช่  ลา้งอาหาร  ภาชนะเคร่ืองใช ้ 
และปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

(10) ใช้วสัดุ  ภาชนะอุปกรณ์ท่ีสะอาด  ปลอดภยั  ส าหรับใส่หรือเตรียม  ท า  
ประกอบ  ปรุง  และจ าหน่ายอาหาร 

(11) วสัดุใส่เคร่ืองปรุงรสต่างๆ  ตอ้งไม่ใช้ท่ีเป็นพลาสติก  ให้ใช้ท่ีเป็นแก้ว  
เมลามีน  สแตนเลส  หรือวสัดุ อ่ืนท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ        
และมีฝาปิดมิดชิด 

(12) ห้ามใช้มือหยิบจบัอาหาร  ให้ใช้ท่ีคีบจบัอาหาร  หรือถุงมือท่ีสะอาด    
เพื่อใชห้ยบิจบัอาหารโดยเฉพาะ 

(13) หา้มใชต้ะเกียบ  ชอ้นสังกะสี  ท่ีตกแต่งสี 
(14) หา้มใชก้ระดาษท่ีพิมพด์ว้ยหมึก  ห่อหุม้อาหาร 
(15) จดัให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดไวใ้ห้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้ง

ลงในท่อระบายน ้าหรือทางสาธารณะ 
(16) จดัให้มีการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

ร าคาญเน่ืองจากการจ าหน่าย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
(17) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน

สาธารณสุข  และค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และค าสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
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ขอ้ 8 การเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ  าหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีอนุญาตใหจ้ าหน่ายได ้
(2) ตอ้งแต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ขาย  หา้มทิ้งลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(4) ในขณะท่ีเร่ขายสินคา้  ห้ามใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  หรือส่ง

เสียงดงัจนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
(5) ห้ามน ารถยนต์  รถจกัรยานยนต์  หรือล้อเล่ือน  ไปจอดบนทางเท้าเพื่อ

จ าหน่ายสินคา้ 
(6) หยุดประกอบการค้ากรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามท่ี

เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน

สาธารณะสุข  และค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และค าสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 9 การเร่ขายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่าย  ผูช่้วยจ าหน่าย  
จะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 (1) – (6) 
(2) อาหารท่ีเร่ขายตอ้งสะอาด  ปลอดภยั 
(3) ใชว้สัดุ  ภาชนะ  หีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภยั  ส าหรับใส่อาหาร 
(4) ดูแลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการเร่ขายอาหาร

ใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
(5) จดัอาหารแยกตามประเภทของสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ 
(6) แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  สะอาดเรียบร้อย  และสวมรองเทา้  ขณะท า

การเร่ขายอาหาร 
(7) ตดัเล็บมือใหส้ั้น  ถา้ท่ีบาดแผลบริเวณมือตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
(8) ไม่สูบบุหร่ี  หรือไอจามรดอาหาร  ในขณะจ าหน่าย 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน

สาธารณสุข  และค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาล     เมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 10 ห้ามผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายประกอบกิจการเม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น
โรคติดต่อท่ีระบุไว ้ หรือเม่ือเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจปรากฏวา่ตนเป็นพาหะของโรคและไดรั้บ
แจง้ความเป็นหนงัสือแจง้วา่ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซ่ึงระบุไว ้ ดงัต่อไปน้ี  คือ 
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(1) วณัโรค   (6) โรคคางทูม 
(2) อหิวาตกโรค   (7) โรคเร้ือน 
(3) ไขไ้ทฟอยด ์   (8) โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
(4) โรคบิด   (9) ไขห้วดั 
(5) ไขสุ้กใส   (10) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางการแพทยแ์จง้วา่เป็นโรคติดต่อ 

ข้อ 11 ถ้าปรากฏว่าผู ้จ  าหน่ายหรือผู ้ช่วยจ าหน่ายผู ้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะ          
ของโรคติดต่อท่ีระบุไวใ้น  ขอ้ 10  ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่  ถา้อนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ี  
หรือทางสาธารณะต่อไป  จะก่อใหเ้กิดอนัตราย อย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน  ให้ เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 

ขอ้ 12  ผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายในท่ีหรือทางสาธารณะ  ตอ้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ  ตามท่ีก าหนดไวใ้น  ขอ้ 10 
(2) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 

ขอ้ 13 ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  สณ.  1  พร้อมกบัเอกสารตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด  และรูป
ถ่ายหน้าตรงคร่ึงตวั  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 X 1  น้ิว  ของผูข้อรับใบอนุญาตและ
ผูช่้วยจ าหน่าย  คนละ  3  รูป  เพื่อติดไวใ้นทะเบียน  1  รูป  ในใบอนุญาต  1  รูป  และบตัรสุขลกัษณะ
ประจ าตวัอีก  1  รูป 

ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 4  พร้อมกบัเอกสารตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด  และรูปถ่าย
หน้าตรงคร่ึงตวัไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1X 1  น้ิว  ของผูรั้บขอใบอนุญาตและผูช่้วย
จ าหน่าย  คนละ  3  รูป  เพื่อติดไวใ้นทะเบียน  1  รูป  ในใบอนุญาต  1  รูป  และบัตรสุขลักษณะ
ประจ าตวั  อีก  1  รูป 

ขอ้ 14 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง  และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตตามข้อ 13 แล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้ห้ออก
ใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. 2 หรือแบบ สณ. 5  และบตัรประจ าตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามแบบ  สณ. 3 หรือ
แบบ สณ. 6 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 15 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเก็บขนขยะมูลฝอย  
และค่ารักษาความสะอาด  ตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ี  ภายในก าหนดสิบห้าวนั  นับแต่วนัท่ีผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาต  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ด้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจาก เจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ิน  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ
ยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ  เวน้แต่ผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกด าเนินกิจการนั้น   
ก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินท าเป็นหนังสือ  แจ้งให้ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาต  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับ
หนงัสือ  ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย  เห็นไดง่้าย  
ณ  ภูมิล าเนา  หรือส านักท าการงานของผูด้  าเนินกิจการ  และให้ถือว่าผูน้ั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว  ตั้งแต่
เวลาท่ีค าสั่งไปถึง  หรือวนัปิดค าสั่ง  แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 16 ในขณะท าการจ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะ  ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตของตนไดเ้สมอ  และท าการจ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ี  หรือ
ทางสาธารณะตามประเภทสินค้า  และลักษณะการจ าหน่ายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะท่ีได้รับ
อนุญาต 

ผู ้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู ้ช่วยจ าหน่ายในท่ี   หรือทางสาธารณะ  ต้องติดบัตร
สุขลกัษณะประจ าตวัไวท่ี้หนา้อกเส้ือดา้นซา้ย  ตลอดเวลาท่ีจ าหน่ายสินคา้  

ขอ้ 17 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึง  ให้ใช้ไดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบัผูช่้วยจ าหน่ายในท่ี  
หรือทางสาธารณะ  ซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคน  และหา้มไม่ใหโ้อนใบอนุญาต 

ขอ้ 18 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้  หรือเร่ขาย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อเจา้พนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สณ. 7  พร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

ขอ้ 19 ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
ขอ้ 20 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ

ด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 8 
ข้อ 21 หากผูไ้ด้รับอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า  หรือ

ลกัษณะวิธีการจ าหน่ายหรือสถานท่ีจดัวางสินคา้ให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  หรือรายการ
อ่ืนใด  ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 8 

ขอ้ 22 หากปรากฏว่าใบอนุญาต  หรือบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัสูญหาย  ถูกท าลาย
หรือช ารุดในสาระส าคญั  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน  ตามแบบ  สณ. 8 เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่  แลว้แต่กรณี  ภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ี
ไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั  แลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
(3) รูปถ่ายของผูไ้ด้รับอนุญาต  และผูช่้วยจ าหน่าย  ขนาด  1X1 น้ิว  จ  านวน

คนละ  3  รูป 
ขอ้ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่  ให้เจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน  ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 
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(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สณ. 2  หรือแบบ  สณ. 5  แลว้แต่กรณี  
โดยประทบัตราสีแดงค าว่า  “ใบแทน”  ก ากบัไวด้ว้ยและให้มี  วนั  เดือน  ปี
ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนักงานท้องถ่ิน  หรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้ วใบอนุญาตเดิมแล้ว  ระบุสาเหตุการสูญหาย            
ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และ
เล่มท่ี  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

(3) กรณีบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัสูญหายหรือช ารุดให้ออกบตัรสุขลกัษณะ
ประจ าตวัใหม่ตามแบบ  สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6  แลว้แต่กรณี 

ขอ้  24  ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆ  ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ค าขอรับใบรับอนุญาตเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะให้ใช ้ 

แบบ  สณ. 1 
(2) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหใ้ชแ้บบ สณ.2 
(3) บตัรประจ าตวัผูไ้ด้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะ  

ใชแ้บบ  สณ. 3 
(4) ค าขอรับใบรับอนุญาตเป็นผูเ้ร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะให้ใช ้ 

แบบ  สณ.4 
(5) ใบอนุญาตเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหใ้ชแ้บบ  สณ. 5 
(6) บตัรประจ าตวัผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ    

ใหใ้ช ้แบบ สณ. 6 
(7) ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทาง

สาธารณะใหใ้ชแ้บบ  สณ. 7 
   (8) ค  าขออนุญาตการต่างๆ  ใหใ้ชแ้บบ  สณ. 8 
  ขอ้ 25 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่าย ตอ้งจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ
ตามเวลาท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ 26 ห้ามผูรั้บใบอนุญาตท าการโอนใบอนุญาตให้แก่ผูอ่ื้น  เวน้แต่เป็นการโอน       
แก่สามี  ภรรยา  บุตร  พี่  และนอ้ง 
  ขอ้ 27 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัและให้มี
อ านาจออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค าสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
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ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัต ิ

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวรีะชยั  แนวบุญเนียร) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุม            
การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ในการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคล   
ของผู ้จ  าหน่าย หรือผู ้ช่วยจ าหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีเพื่อรักษาความสะอาด            
และป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการขอ การออกใบอนุญาต 
ใบแทนอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ               
เพื่อใชบ้งัคบัภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
 
ล าดับที ่

 
รายการ บาท 
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อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ 
ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ 
ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ 
                                                       ฉบบัละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ 
ในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวธีิการเร่ขาย 
                                                        ฉบบัละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย 
                                                       เดือนละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด 
                                                       ตารางเมตร/บาท/วนั 
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เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
เร่ือง  ตลาด 
พ.ศ. 2540 

.................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496          
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  5  แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2510  ประกอบกบัมาตรา 34  มาตรา 35     
มาตรา 37  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และโดยอนุมติั  
ของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด”  เร่ือง  ตลาด   พ.ศ. 2540 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับวนัท่ี  ได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล      
เมืองปากเกร็ดแลว้เจด็วนั 
  ข้อ 3 นับแต่ว ัน ท่ี เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  ตลาด  พ .ศ. 2540                
น้ี ใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป  ใหย้กเลิก 
  (1) เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  ตลาดเอกชน  พ.ศ. 2535 
  (2) เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ  พ.ศ. 2535 
  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว         
ในเทศบญัญติั  เร่ือง  ตลาดเอกชน  และเทศบญัญติั  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ  หรือซ่ึงขดั  หรือแยง้กับ   
เทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
   “ ตลาด ”  หมายความว่า  สถานท่ี ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู ้ค้าใช้เป็นท่ี ชุมชน         
เพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทสัตว ์ เน้ือสัตว ์ ผกั  ผลไม ้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุง
แลว้  หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่วา่จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความ
รวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับให้ผูค้า้ใช้เป็นท่ีชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ า  
หรือเป็นคร้ังคราว  หรือตามวนัท่ีก าหนด 
  ขอ้ 5 ผูใ้ดจะตั้งตลาดตอ้งยื่นเร่ืองราวขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมดว้ย
แผนผงั  แบบก่อสร้าง  และรายการปลูกสร้างในสถานท่ีจะตั้งตลาด  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ความในข้อน้ีมิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถ่ินหรือ
องค์การของรัฐท่ีได้จัดตั้ งตลาดข้ึนตามอ านาจหน้าท่ี   แต่ในการด าเนินการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัผูรั้บใบอนุญาต  ตามบทบญัญติัแห่งเทศบญัญติัน้ีดว้ย  และเจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ก าหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสือใหเ้ป็นผูจ้ดัตั้งตลาดตามขอ้น้ีปฏิบติัเป็นการเฉพาะรายก็ได ้
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  ขอ้ 6 เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  พิจารณาเห็นว่าผูข้อรับใบอนุญาตได้จดัสถานท่ีท่ีตั้ ง
ตลาด  และมีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับตลาด  ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเง่ือนไขท่ีบงัคบัไวใ้น  ขอ้ 8  ขอ้ 9  
และขอ้ 10  แลว้ใหอ้อกใบอนุญาตได ้ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ฉบบัละ  2,000   บาท ต่อปี 
  ขอ้ 7 ผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้ 6 แลว้  ขอเปล่ียนตวัผูรั้บใบอนุญาตได ้ โดยยื่นเร่ืองราว
ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการน้ี 
  ข้อ 8 สถานท่ี ท่ีตั้ งเป็นตลาด  และการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้ น   ต้องจัดให้ได้
สุขลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งตั้งอยู่ในท่ีซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่ไม่น่าจะเป็นอนัตรายแก่
สุขภาพ 

   (2) อาคารตอ้งท าดว้ยวตัถุถาวร  มัน่คงแขง็แรง 
(3) บริเวณพื้นตอ้งท าดว้ยวตัถุถาวร  มัน่คงแข็งแรง  ท าความสะอาดง่าย  และไม่มี

น ้าขงัอยูไ่ด ้
(4) ตอ้งมีทางระบายน ้ าท าดว้ยวตัถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย  เม่ือรับน ้ าไหล

ไปสู่ทางระบายน ้ าสาธารณะไดส้ะดวก  และตอ้งมีการก าจดัน ้ าเสียให้ได้
มาตรฐานน ้าทิ้ง  ตามความเห็นของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(5) ตอ้งมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอ  ตามความเห็นของเจา้
พนกังานสาธารณสุข 

   (6) ท่ีวางของขายตอ้งมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
ก. ต้องกว้างไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  และมีพื้ น ท่ีไม่น้อยกว่า              
3  ตารางเมตร  สูงไม่นอ้ยกวา่  60  เซนติเมตร  ส าหรับตลาดขายส่ง  
ท าด้วยวตัถุถาวรทึบถูกสุขลกัษณะ  แยกเป็นหมวดหมู่เหมาะสม
ตามประเภทสินคา้  และก าหนดหมายเลขประจ าแต่ละท่ีไวใ้ห้เห็น
ชดัเจน 

ข. ตอ้งจดัท่ีนัง่ส าหรับผูข้ายของไวโ้ดยเฉพาะ  เหมาะสมแยกต่างหาก
จากท่ีวางของขายและสะดวก  ต่อการเขา้ออก 

ค. หากจะสร้างท่ีวางของขาย  ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษต่างหากจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้  จะตอ้งสร้างให้ถูกสุขลกัษณะ  ท าความสะอาดไดง่้ายตาม
ค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธรณสุข 

   (7) ทางเดินของตลาดมีลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
ก. ทางเขา้ออกของตลาดตอ้งมีอย่างน้อยหน่ึงทาง  กวา้งไม่น้อยกว่า  
4  เมตร  ในกรณีท่ีทางเขา้ออกตลาดลอดใตอ้าคารอ่ืน  จะตอ้งสูงไม่
นอ้ยกวา่  3.50  เมตร 
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ข. ทางเดินส าหรับผูซ้ื้อของภายในอาคารตลาดตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า  
2  เมตร 

(8) ต้องท าร้ัวหรือประตูกั้นหรือส่ิงป้องกันไวเ้พื่อมิให้คนและสัตว์เข้าไป
พลุกพล่าน 

(9) ต้องจดัให้มีส้วม  เคร่ืองสุขภณัฑ์  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้จ  านวนและสถาน
ท่ีตั้งตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(10) ตอ้งจดัให้มีท่ีส าหรับลา้งส้ินคา้  พร้อมติดตั้งท่อน ้ าประปาและท่อระบาย
น ้าทิ้งใหเ้พียงพอตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(11) ต้องปฏิบัติการอ่ืน  ๆ  อัน เก่ียวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของ                
เจา้พนกังานสาธารณสุข 

  ขอ้ 9 ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีตั้งเป็นตลาดและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้น  มีลกัษณะพิเศษ
ไดสุ้ขลกัษณะ  มีการระบายอากาศและไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนกังานสาธารณสุขแล้ว  สถานท่ี
ท่ีตั้งและการปลูกสร้างในสถานท่ีนั้นอาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม  ขอ้ 8 ก็ได ้
  ข้อ 10 ผูต้ ั้ งตลาดต้องจัดให้มีอุปกรณ์และส่ิงอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับสุขลักษณะ      
ของตลาด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีรองรับมูลฝอยและท่ีพกัมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด  อนัได้สุขลกัษณะโดยมี
ขนาดและจ านวนเพียงพอ  ตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ตามค าแนะน า
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(2) น ้ าสะอาดพร้อมทั้งท่ีเก็บส ารองน ้ าให้มีปริมาณเพียงพอแก่การใชส้ าหรับ
ลา้งมือ  ลา้งสินคา้  และลา้งตลาด 

(3) จดัใหมี้หอ้งสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ  และแยกเป็นหอ้งสุขาหญิง  และชาย 
(4) เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นส าหรับสุขลกัษณะของตลาด  ตามค าแนะน า

ของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
  ขอ้ 11 ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตแกไ้ขส่ิงปลูกสร้างในสถานท่ีตั้งตลาด  เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 12 ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งดูแลควบคุมให้ผู ้เขา้ขายของในสถานท่ีตั้งตลาด  ปฏิบติั
ตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้
  ขอ้ 13 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งรักษาตลาด  ตลอดจนของใชท้ั้งมวลให้ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  
และเรียบร้อย  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งรักษาส้วมใหไ้ดสุ้ขลกัษณะอยูเ่สมอ 
(2)  ต้องจดัให้มีคนงานท าความสะอาดจ านวนเพียงพอ  และต้องท าความ

สะอาดใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
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(3) ตอ้งจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ในตลาดตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน  
หรือค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(4) ตอ้งมีการก าจดัส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  โดยเป็นบ่อเกรอะต่อกับ    
บ่อกรองไร้อากาศหรือตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขและน า 

(5) ตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอภายในตลาดในเวลากลางคืน 
(6) ดูแลมิใหบุ้คคลใด  นอกจากผูมี้หนา้ท่ีเฝ้าตลาดใชต้ลาดเป็นท่ีหลบันอน 
(7) ตอ้งจดัเก็บส่ิงของให้เรียบร้อย  ปลอดภยัจากสัตวน์ าโรคต่างๆ และสะดวก

แก่การท าความสะอาดระหวา่งเวลาเปิดตลาด 
(8) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือตามค าสั่ง

ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 14 ห้ามมิให้ผูใ้ดวางส่ิงของกีดขวางในตลาดตามทางเขา้สู่ตลาด  ทางเดินรอบตลาด

และหา้มมิใหผู้ใ้ดก่อเหตุร าคาญในบริเวณตลาด  ดงัต่อไปน้ี 
(1) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  แต่ไม่ห้ามถึงสัตวท่ี์น าไปขงัไวใ้นท่ีขงั

สัตวเ์พื่อขายเป็นอาหาร 
(2) สะสมหมกัหมมหรือเททิ้งส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลาด  ท าให้สถานท่ีสกปรก   

รกรุงรัง  หรือเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุสัตวน์ าโรค  หรือเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็ 
(3) ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลักษณะซ่ึงเป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น  หรือน่าจะเกิด

อนัตราย 
(4) ท าให้น ้ าสะอาดส าหรับใช้ในตลาดเกิดสกปรกข้ึน  จนเป็นเหตุให้เส่ือม

หรืออาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 
(5) ถ่าย  เท  ทิ้ง  มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด  นอกจากท่ีซ่ึงจดัไวส้ าหรับ

รองรับมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกลู 
(6) การกระท าอ่ืนใดท่ีจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้นตามความเห็นของเจา้

พนกังานสาธารณสุข  หรือตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 15 ผูเ้ขา้ขายของในตลาดตอ้งมีใบอนุญาต 
  การร้องขอใบอนุญาตนั้น    ให้ยื่นเร่ืองราวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนด  
เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินเห็นสมควร  และผูข้อรับใบอนุญาตไม่เป็นโรคติดต่อตามท่ีระบุไว ้ หรือเม่ือ    
เจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจแลว้  ปรากฏวา่ไม่เป็นพาหะของโรคและไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือแลว้วา่
ไม่เป็นพาหะโรคติดต่อซ่ึงระบุไว ้ ดงัต่อไปน้ี  คือ 
  (1) วณัโรค   (2) อหิวาตกโรค 
  (3) ไขไ้ทฟอยต ์   (4) โรคบิด 
  (5) โรคคางทูม   (6) โรคสุกใส 
  (7) โรคเร้ือน   (8) โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
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  (9) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 
  ขอ้ 16 ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาด  ฉบบัละ  10  บาท 
  ขอ้ 17 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใช้ได้เฉพาะผูรั้บใบอนุญาตกบัผูช่้วยขาย  ซ่ึงระบุไว ้   
ในใบอนุญาต  ไม่เกิน  2  คน  เท่านั้น 
  ข้อ 18 ผู ้ใดเป็นผู ้เข้าขายของในตลาดอยู่แล้วในวนัใช้เทศบัญญัติน้ี   แต่ยงัไม่ มี
ใบอนุญาตตอ้งขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ้ 15  ภายในก าหนดเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 19 ในการเขา้ขายของในตลาด  ผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยขายตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) วางส่ิงของอยู่ในขอบเขตท่ีวางขายซ่ึงจดัไว ้ ถ้าวางล ้ าออกมาให้ถือว่า     
วางส่ิงของกีดขวางในตลาด  และห้ามมิให้วางส่ิงของสูงเกินกว่า  150  
เซนติเมตร  จากพื้นตลาด  เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนกังาน
สาธารณสุข 

(2) วางสินคา้ใหถู้กตอ้งตามท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับประเภทนั้น 
   (3) แต่งกายใหส้ะอาดตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(4) ใชเ้คร่ืองปกปิดอาหารและภาชนะ  หรือเคร่ืองส าหรับประกอบปรุงอาหาร
ให้พน้ฝุ่ น  ละออง  สัตวน์ าโรค  และรักษาเคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาด    
ใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

   (5) ใชน้ ้าสะอาดในการปรุง  แช่  ลา้งอาหารและภาชนะ 
   (6) ใชภ้าชนะเคร่ืองใชใ้นการบริโภคท่ีสะอาด  และรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
   (7) ใชว้ตัถุท่ีสะอาด  ห่อ  หรือใส่ของใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(8) ไม่จา้งหรือใชบุ้คคลท่ีป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือวา่ป่วยเป็นโรคติดต่อ  ท าการ
ประกอบ  ปรุง  หรือขายอาหาร 

   (9) ท าความสะอาดท่ีวางของขายทุกวนัก่อนขายและเลิกขาย 
(10 )ให้ มี ภ าชน ะรอง รับ มู ล ฝอย ท่ี ถู ก ลักษณ ะตามความ เห็ น ชอบ                  

ของเจา้พนกังานสาธารณสุขวางประจ าท่ีขายของ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและเรียบร้อยตามค าแนะน า      

ของเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 20 ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาด  ขาย  ท า  ประกอบ  ปรุง  หรือ
สะสมอาหาร  และส่ิงของอย่างอ่ืนใดในตลาด  เม่ือมี เหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อ  หรือ                  
เม่ือเจา้พนักงานสาธารณสุข  ได้ตรวจปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับแจง้ความเป็นหนังสือว่าตนเป็น
พาหะของโรคแลว้ 
  ขอ้ 21 ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา  04.00 น. และปิดตลาดเม่ือถึงเวลา  20.00 น. เวน้แต่    
จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เป็นพิเศษ 



 38 

  ขอ้ 22 ผูใ้ดตั้งตลาดหรือใช้สถานท่ีใดเป็นตลาด  โดยไม่ได้รับใบอนุญาต  ตามขอ้ 5  
นอกจากจะมีความผิดตาม  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496  แลว้ยงัมีความผิดตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข
พุทธศกัราช  2535 
  ขอ้ 23 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใด  นอกจากมีความผิดตาม  พ.ร.บ. เทศบาล 
พ.ศ.  2496  แลว้  ยงัมีความผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พุทธศกัราช  2535 
  ขอ้ 24 ถา้ปรากฏข้ึนวา่  ผูรั้บใบอนุญาตเขา้ขายของในตลาดคนใดเป็นโรคติดต่อ  หรือ
เป็นพาหะโรคติดต่อ  ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่ถา้อนุญาตให้เขา้ขายของต่อไปจะเป็นอนัตราย
แก่สุขภาพของประชาชน  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้พิกถอนใบอนุญาตผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 25  บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนท่ีไดอ้อกก่อนวนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี  ใหค้งใชต่้อไป
จนส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 
  ขอ้ 26 ใบอนุญาตให้ขายของในตลาด  ฉบบัหน่ึงให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบั
ผูช่้วยซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาต  ไม่เกิน  2  คน  และหา้มไม่ใหโ้อนใบอนุญาต 
  ขอ้ 27 ใบอนุญาตให้ตั้งตลาด  ใบอนุญาตให้ขายของในตลาด  ให้มีอายุหน่ึงปี  นบัแต่
วนัท่ีออกใบอนุญาต 

ขอ้ 28 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก
การด าเนินการ  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  ตล 7 
  ขอ้ 29 หากปรากฏวา่ใบอนุญาตใด ๆ ตามเทศบญัญติัน้ีสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด   
ในสาระส าคญั  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ ตล 7 เพื่อขอรับ   
ใบแทน  ใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวนั  นับแต่วนัท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด              
ในสาระส าคญั  แลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐานท่ีแนบ  ดงัต่อไปน้ี 
   (1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
   (2) ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
  ขอ้ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
วธีิการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  ตล 3  หรือแบบ ตล 6  แล้วแต่
กรณีโดยประทับตราสีแดง  ค  าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้  และให้ มี            
วนั  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในใบแทนและตน้ขั้ว
ใบแทน 

(2) บนัทึกแจง้หลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  
หรือช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และเล่มท่ี  
เลขท่ี  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 
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  ข้อ 31 ให้เทศบาลเมืองปากเกร็ด  เก็บค่าเช่าและค่าใช้ท่ีขายของ  ตารางเมตรละ           
20  บาท  ต่อเดือน  เฉพาะตลาดท่ีจดัตั้งโดยเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
  ขอ้ 32 ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆ  ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  ดงัต่อไปน้ี 
   (1) ค  าร้องขอรับอนุญาตใชส้ถานท่ีเป็นตลาดเอกชน  ใหใ้ชแ้บบ ตล 1 
   (2) แบบฟอร์มการตรวจสุขาภิบาลตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 2 
   (3) ใบอนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีเป็นตลาดเอกชน  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 3 
   (4) ค  าร้องขอใบอนุญาตเป็นผูเ้ขา้ขายของในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล  4 
   (5) รายงานการตรวจสถานท่ีขออนุญาตเขา้ขายอาหารในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 5 
   (6) ใบอนุญาตใหเ้ขา้ขายของในตลาด  ใหใ้ชแ้บบ  ตล 6 
   (7) ค  าร้องขออนุญาต  ใหใ้ชแ้บบ  ตล  7 
  ขอ้ 33 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และให้มี
อ  านาจ  ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค  าสั่ง  เพื่อใหป้ฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

ประกาศ    ณ  วนัที่  10  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัต ิ

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวีระชยั  แนวบุญเนียร) 
                ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับ สุขลักษณะของตลาด ซ่ึงด าเนินการโดยเอกชน และด าเนินการในส่วนราชการอ่ืน ให้ถูก
สุขลกัษณะหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปลูกสร้างซ่ึงคลอบคลุมทั้งบริเวณขายสินคา้ อาคาร โครงสร้างบริเวณ
ท่ีพกัขยะมูลฝอย ตลอดจนการก าหนดเวลาเปิด ปิด และการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ             
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และกรควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในตลาด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ      
และเง่ือนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว อาศยัอ านาจตาม มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ      
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2510 จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง       การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2546 
.................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์      
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  29  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
อนัเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล         
ซ่ึงมาตรา 29 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าได้โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย   ประกอบกบัมาตรา  60   แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล   พ.ศ. 2496  
เทศบาลนครปากเกร็ด  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล   และโดยอนุมติัของผูว้่าราชการ
จงัหวดันนทบุรี   จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้  ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า  “ เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด   เร่ือง  การควบคุม
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ. 2546”  
  ขอ้ 2. เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไว ้       
โดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ด  แลว้เจด็วนั 
  ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไวแ้ล้ว         
ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4. ในเทศบญัญติัน้ี 
              “การเล้ียงสัตว”์ หมายความวา่ การมีสัตวไ์วใ้นครอบครอง และดูแล เอาใจใส่
บ ารุงรักษา ตลอดจนใหอ้าหารเป็นอาจิณ    
         “การปล่อยสัตว”์ หมายความวา่ การสละการครอบครองสัตว ์หรือปล่อยใหอ้ยู่
นอกสถานท่ีเล้ียงสัตวโ์ดยปราศจากการควบคุม 
         “เจา้ของสัตว”์  หมายความรวมถึงผูค้รอบครองสัตว ์
    “สถานท่ีเล้ียงสัตว”์ หมายความว่า คอกสัตว ์กรงสัตว ์ ท่ีขงัสัตว ์ หรือท่ีเล้ียง
สัตวอ่ื์นท่ีมีการควบคุมของเจา้ของสัตว ์
    “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ี หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ หรือใชส้ัญจรได ้    
        “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้ ง           
ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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          “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีปฏิบติัการตามเทศบญัญติัน้ี 
      “สัตวแพทย์” หมายความว่า นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์ของเทศบาล    
นครปากเกร็ด หรือของส่วนราชการอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระ หรือ ปัสสาวะ และให้หมายความถึงส่ิงอ่ืนใด
ซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก หรือ มีกล่ินเหมน็   
  ขอ้ 5. ใหเ้ทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ดงัต่อไปน้ี 
                          (1) สุนขั 
                         (2) แมว 
                          (3) ชา้ง 
                         (4)โค 
                          (5) กระบือ 

(6) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าซ่ึงได้รับ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

              (7) สัตวอ่ื์นๆตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
 ขอ้ 6. หา้มท าการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ ท่ีตอ้งควบคุมตามขอ้ 5.ในท่ี หรือทางสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
                    ความในวรรคหน่ึง   ไม่ใชบ้งัคบัแก่การเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ ดงัต่อไปน้ี  
                           (1) เพื่อการรักษาโรคเจบ็ป่วย หรือสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคของสัตว ์ 

(2) เพื่อกิจกรรมใดๆ  ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ประกาศก าหนดพื้นท่ีส่วนหน่ึง  
ส่วนใดใหเ้ล้ียง โดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนเป็นการเฉพาะ  

                        (3) เพื่อการยา้ยถ่ินฐานของเจา้ของสัตว ์
         (4) เพื่อการกุศล หรือจารีตประเพณี โดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
        (5) เพื่อในพระราชพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
  ขอ้ 7. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์   ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หรือสถานท่ีของเอกชน    ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน    มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว ์ท่ีตอ้งควบคุมตาม ขอ้ 5.   โดยใหมี้มาตรการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี  
                         (1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิด
ของสัตว ์ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  การอนุญาต  และค่าธรรมเนียม     
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ 

 



 42 

  ขอ้ 8. นอกจากการเล้ียงสัตวต์ามปกติวสิัยแลว้ เจา้ของสัตวต์อ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
(1) จดัให้มีสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ี์มัน่คงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท 

และชนิดของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว ์             
มีแสงสว่าง   และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน ้ า    
และก าจดัส่ิงปฏิกลู ท่ีถูกสุขลกัษณะ 

(2) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์ห้สะอาดอยู่เสมอ จดัเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลกัษณะ
เป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นท่ีสะสมหมักหมม จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวน        
ผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  

(3) เม่ื อสั ตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสั ตว์และมู ลสั ตว ์                  
ให้ถูกสุขลกัษณะ  เพื่อป้องกนัมิให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลง หรือสัตว ์ 
น าโรค  ทั้งน้ี โดยวิธีท่ีไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ จากกล่ิน ควนั และไม่เป็น
เหตุใหเ้กิดการปนเป้ือนของแหล่งน ้า 

(4)  จดัให้มีการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์เพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรค
ท่ีเกิดจากสัตว ์

(5)  ให้เล้ียงสัตวภ์ายในสถานท่ีเล้ียงสัตวข์องตนไม่ปล่อยให้สัตวอ์ยูน่อกสถานท่ี
เล้ียงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณี ท่ี เป็นสัตว์ดุ ร้ายจะต้องเล้ียง            
ในสถานท่ี  หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขา้ไปไม่ถึงตวัสัตว ์ และมีป้ายเตือน
ใหร้ะมดัระวงัโดยสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน  

                            (6)  ควบคุมดูแลสัตวข์องตนมิใหก่้ออนัตราย หรือเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น  
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน  

เจ้าหน้าท่ี  ค  าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด  

  ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่สัตวเ์ล้ียงนั้น     เป็นโรคอนัอาจเป็นอนัตรายแก่
สุขภาพของบุคคลทัว่ไป    ใหเ้จา้ของสัตวแ์ยกกกัสัตวน์ั้นไวต่้างหาก   และแจง้ให้เทศบาลนครปากเกร็ด 
ทราบโดยเร็ว     โดยเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามค าแนะน า  หรือค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด       
อยา่งเคร่งครัด 
  ขอ้ 10. ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เจา้พนกังานสาธารณสุข หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี     
พบสัตว์ในท่ี  หรือทางสาธารณะ   โดยไม่ปรากฏเจ้าของสัตว์    อันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัติน้ี             
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เจา้พนกังานสาธารณสุข หรือพนกังานเจา้หน้าท่ี  มีอ านาจกกัสัตวด์งักล่าวไว ้
และใหด้ าเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ขอ้ 11. ผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี ใหมี้โทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 



 43 

  ขอ้ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 24  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2546 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
อนุมัต ิ

(ลงนาม)        ชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ 
   (นายชาญชยั  สุนทรมฏัฐ)์ 
              ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นการสมควรก าหนดเขตควบคุม   
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม กบัการด ารงชีพ   
ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการเล้ียง        
หรือปล่อยสัตว ์ในท่ีหรือทางสาธารณะ และสถานท่ีของเอกชน จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัเทศบาล
นครปากเกร็ดน้ีข้ึน 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ.  2547 
.................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยเร่ือง  สุสานและฌาปนสถานในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน                
พ.ศ.2528  อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ        
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  35  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและมาตรา  60  
แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  
และโดยความเห็นชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1  เทศบญัญัติน้ีเรียกว่า  “  เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  เร่ือง  สุสานและ  
ฌาปนสถาน  พ.ศ. 2547 ” 
  ขอ้  2  เทศบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศ
ไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ดแลว้เจด็วนั 

ขอ้  3  บรรดาเทศบญัญติั  กฎ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตรา   
ไวแ้ลว้ในเทศบญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้  4  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับ
เก็บ  ฝัง หรือเผาศพส าหรับประชาชนทั่วไป  แต่ไม่รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้ส าหรับเก็บศพชั่วคราว             
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
   “สุสานและฌาปนสถานเอกชน”  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บ  
ฝัง   หรือเผาศพส าหรับตระกูลหรือครอบครัว  หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว  แต่ไม่รวมถึง
สถานท่ีท่ีใชส้ าหรับเก็บศพชัว่คราวในเคหสถาน 
   “เจา้พนกังานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจา้พนกังานสาธารณสุข ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสาธารณสุข  ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน   
   “เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  หรือ     
ผูซ่ึ้งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมอบหมาย 
   “เตาเผาศพ”  หมายความวา่  อาคารหรือสถานท่ีท่ีมีไวส้ าหรับเผาศพ 
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  ขอ้  5  ผูใ้ดจะจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ทั้ งน้ี  การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในเทศบญัญติัน้ีและกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ.  2528 

ขอ้  6  ห้ามมิให้จดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตหรือสถานท่ี  ดงัน้ี 

(1) เขตพื้นท่ีอันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  หรือเขตพื้นท่ีอันจัดสรรเป็นพื้นท่ี     
เพื่ อนันทนาการ  หรือเขตอนุ รักษ์และพื้ น ท่ี คุ้มครองส่ิงแวดล้อม           
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ 

(2) บริเวณท่ี เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท้องถ่ิน  หรือมีความส าคัญ         
ทางประวติัศาสตร์ 

ขอ้  7  สถานท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ส าหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร  หรือเผาศพตอ้งอยูห่่างจาก 

(1) ทางหลวงท่ีเป็นทางหรือถนนส าหรับประชาชนใชใ้นการจราจรสาธารณะ
ไม่นอ้ยกวา่หา้สิบเมตร   

(2) ทางน ้ าซ่ึงประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ  ห้วย  แม่น ้ า  คลอง  หรือ
แหล่งน ้ าสาธารณประโยชน์อ่ืนไม่น้อยกว่าส่ีร้อยเมตร  เวน้แต่ในกรณีท่ี
ป้องกันมิให้มีกล่ินและส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี    
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนด  สถานท่ีตั้งนั้นจะตอ้งอยู่ห่างจากทางน ้ าไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเมตร   

ขอ้  8  สถานท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ตอ้งมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงไร่ 
  ข้อ  9  ผูข้อรับใบอนุญาตจดัตั้ งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชนต้องเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีตั้ งสุสานและ       
ฌาปนสถาน 

ขอ้  10  สถานท่ีส าหรับเก็บ  หรือฝังศพ  ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(1) บริเวณสถานท่ีเก็บ  หรือฝังศพ  ต้องมีก าแพงสูงไม่น้อยกว่าสองเมตร  

โดยรอบและทางเขา้ออกต้องมีประตูปิดกั้นหรือมีการด าเนินการใด ๆ  
เพื่อปิดบงัความไม่น่าดูของสถานท่ีเก็บศพและไดสุ้ขลกัษณะ 

(2)  ท่ีเก็บศพ  หรือฝังศพตอ้งห่างจากก าแพงตาม (1)  ไม่นอ้ยกวา่สองเมตร 
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(3) พื้นท่ีเก็บศพ  หรือฝังศพตอ้งมีสภาพท่ีน ้ าท่วมไม่ถึง  หรือมีวิธีป้องกนัมิให้
น ้าท่วมถึง 

(4) ท่ีเก็บศพตอ้งท าด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐหรือปูน  มีลักษณะเป็นซองสูง
จากระดับพื้ น ดินภายในบริเวณสถานท่ี เก็บศพไม่น้อยกว่าห้าสิบ
เซนติเมตร 

(5)  ซองเก็บศพตอ้งมีขนาดกวา้งพอท่ีจะเก็บ  เคล่ือนยา้ยหีบศพไดโ้ดยสะดวก   
และมีฝาท าดว้ยโลหะหรือคอนกรีตซ่ึงสามารถป้องกนักล่ินและส่ิงปฏิกูล
ร่ัวไหลได ้

(6) ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไม่น้อยกว่า    
สิบเซนติเมตร  และต้องมีรางระบายส่ิงปฏิกูลลงบ่อเกรอะบ่อซึม           
ซ่ึงมีขนาดเพียงพอและไดสุ้ขลกัษณะ 

ขอ้  11  เตาเผาศพ  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี   
(1) ตอ้งใช้เตาเผาศพท่ีมีคุณสมบติัก าจดักล่ิน  ควนั  และส่ิงปฏิกูล จากการเผาศพ 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  
(2) ตอ้งมีท่ีวา่งโดยรอบเตาเผาศพไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บเมตร 
(3) อยู่ห่างจากถนนส าหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่า       

หา้สิบเมตร 
ความใน (2) และ (3)  ไม่ใช้บงัคบักบัเตาเผาศพท่ีสร้างข้ึนโดยไดรั้บอนุญาตก่อนวนัท่ี

เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดน้ีใช้บังคับ  และไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์น    (2)  และ  (3)  ได ้

ข้อ 12  การเก็บ  ฝัง  หรือเผาศพของผูท่ี้ตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ห้ามมิให้ผูใ้ด      
ถ่ายศพออกจากหีบศพหรือท่ีบรรจุเดิมและหา้มมิใหเ้อาส่ิงท่ีติดไปกบัศพนั้นออกจากหีบศพหรือท่ีบรรจุ 
  ขอ้  13  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งและหรือผูด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ตอ้งด าเนินการเก็บศพ  ดงัน้ี 

(1) บรรจุศพไวใ้นหีบศพท่ีมัน่คง  มิดชิด  และโดยวิธีซ่ึงป้องกนัมิใหก้ล่ินและ
ส่ิงปฏิกลูร่ัวไหล 

(2) ตอ้งรักษาและป้องกนัใหหี้บศพคงอยูใ่นสภาพตามขอ้ (1) 
(3) ต้องวางหีบศพไว้บนท่ีรองรับซ่ึงต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าห้าสิบ

เซนติเมตร และถา้จะวางซอ้นทบักนั  ตอ้งเวน้ระยะระหวา่งหีบศพล่างกบั
หีบศพบนใหห่้างกนัไม่นอ้ยกวา่หา้สิบเซนติเมตร 

(4) ให้เขียนช่ือ  นามสกุล  เพศ  วนั  เดือน  ปีท่ีเกิด  ตาย  และวนัรับฝากศพไว้
ท่ีหีบศพใหช้ดัเจนอยูเ่สมอ 
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(5) ท าทะเบียนศพ พร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบได ้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ก าหนด 

ขอ้  14  การเก็บศพโดยวิธีการสร้างท่ีเก็บศพเป็นพิเศษ  อาจท าได้โดยท่ีเก็บศพนั้น   
ตอ้งมีคุณสมบติัมิใหก้ล่ินและส่ิงปฏิกลูร่ัวไหล  และตอ้งด าเนินการตามขอ้  15 (4) 
  ขอ้  15  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งและหรือผูด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตอ้งด าเนินการฝังศพ  ดงัน้ี 

(1) ใหห้ลุมฝังศพแต่ละหลุม  อยูห่่างกนัไม่นอ้ยกวา่หา้สิบเซนติเมตร 
(2) ให้หีบศพหรือส่ิงบรรจุศพหรือห่อศพ  อยู่ต  ่ากว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า     

หา้สิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหน่ึงศพ  เว ้นแต่ผู ้ตายจะเป็นญาติกันและ       

ดว้ยความยนิยอมของเจา้ของศพทุกฝ่าย 
(4) ให้มีป้ายเขียนช่ือ  นามสกุล  เพศ  วนั  เดือน  ปีท่ีเกิด  ตาย  และวนัท่ีฝังศพ

ไวใ้หช้ดัเจนอยูเ่สมอ  และติดตั้งไวอ้ยา่งเรียบร้อย 
(5) ถ้าศพท่ีฝังเป็นศพของผูต้ายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องท าการท าลาย    

เช้ือโรคท่ีศพนั้นดว้ยวธีิท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขก าหนด 
ขอ้ 16  การเผาศพ  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งและหรือผูด้  าเนินการสุสานและ ฌาปนสถาน

ตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
(1)  ใชเ้ตาเผาศพตามขอ้  11 (1) 
(2)  รักษาเตาเผาศพ  อุปกรณ์ใช้งาน  บริเวณสถานท่ีเผาศพให้มีความสะอาด

อยู่เสมอ  กระดูกและเถ้าถ่านท่ีเหลือจากการเผาศพตอ้งจดัการเก็บหรือ
ก าจดัใหถู้กสุขลกัษณะ 

  ขอ้ 17 การขุดหรือยา้ยศพ  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งและหรือผูด้  าเนินการสุสานและ   
ฌาปนสถานตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขก าหนด 
  ขอ้ 18 ผูด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน  ตอ้งรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และยานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บ  ฝัง  หรือเผาศพให้ต้องด้วย
สุขลกัษณะอยูเ่สมอ  และตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
  ขอ้ 19 ให้ผูจ้ดัตั้งและผูด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชนด าเนินการ  ดงัน้ี 

(1) ให้แสดงใบอนุญาตจดัตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสาน
และฌาปนสถาน เอกชน  และใบอนุญ าตด าเนินการสุสานและ          
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนไวใ้นท่ีซ่ึงเห็น
ไดช้ดัเจน 
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(2) ใหผู้ด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  ส่งรายงานตามแบบทา้ย 
 เทศบญัญติัน้ี  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี  5  ของทุกเดือน 

(3) ให้ผู ้ด  าเนินการสุสานและฌาปนสถานเอกชน ส่งรายงานตามแบบท้าย            
เทศบญัญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเฉพาะในเดือนท่ีมีการเก็บ  ฝัง  หรือ   
เผาศพ  ภายในวนัท่ี  5  ของเดือนถดัไป 

(4) ห้ามมิให้เก็บ  ฝัง  หรือเผาศพท่ีไม่มีใบมรณบตัร  หรือมีแต่ขอ้ความไม่ตรง   
ตามท่ีแจ้งไว้ในใบมรณบัตร  แต่หากได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน       
ผูรั้บแจง้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแลว้  ให้เก็บ  ฝัง  หรือเผาศพ
นั้นได ้

(5) กรณีมีผูข้อให้เก็บ  ฝัง  หรือเผาศพโดยไม่มีใบมรณบัตร  ให้ผูด้  าเนินการ
สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน     
แจง้ต่อพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยทนัที 

(6) ใหรั้กษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(7) ใหป้้องกนัมิใหส้ัตวเ์ขา้ไปขดุคุย้หลุมฝังศพในสุสานและฌาปนสถาน 

  ขอ้  20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตั้ งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน  ฉบบัละหน่ึงพนับาท 
  ข้อ  21 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ      
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ฉบบัละหา้ร้อยบาท 
  ขอ้  22 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามขอ้  20  และขอ้  21   ฉบบัละหา้สิบบาท  
  ขอ้  23 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจดัตั้ ง  หรือใบอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้  20  และขอ้  21 
  ขอ้  24 ใบอนุญาตจดัตั้งและใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน  ใหใ้ชจ้นถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคมของปีท่ีสามนบัแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้  25 สุสานและฌาปนสถานซ่ึงได้รับอนุญาตให้ตั้ งหรือใช้สถานท่ีเป็นสุสานและ  
ฌาปนสถานก่อนเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดน้ีใชบ้งัคบั  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกระเบียบก าหนด
เง่ือนไขผอ่นผนัยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้พียงเท่าท่ีเห็นสมควร 

ขอ้  26 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี
และมีอ านาจออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศหรือค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัเทศบาล
นครปากเกร็ดน้ี 
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ประกาศ    ณ  วนัที่  23  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.2547 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        ชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ 
   (นายชาญชยั  สุนทรมฏัฐ)์ 
              ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชเ้ทศบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต และการด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติของประชาชน        
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการก าหนดมาตรการควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน ซ่ึงกาด าเนินการดงักล่าวตอ้งตราเป็นเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อนัเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 
50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ         
แห่งกฎหมายประกอบกบัมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2510 จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดน้ี
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แบบรายงานการเกบ็ ฝัง หรือ เผาศพของสุสานและฌาปนสถาน 

                               สาธารณะ               เอกชน 

ช่ือสุสานและฌาปนสถาน....................................................... 
อ าเภอ....................................จงัหวดั.................................................. 
ประจ าเดือน................................................พ.ศ............................ 

ที ่ ช่ือ  นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน  
(ผู้ตาย) 

เพศ อายุ สัญชาต ิ ทีอ่ยู่ วนั เดอืนปี 

ทีต่าย 

สาเหตุ 
การตาย 

มรณบัตร 
เลขที/่ลงวนัที ่

ออกโดย 
ส านัก 

ทะเบียน 

ช่ือ นามสกลุ 
ของ 

ผู้จดัการศพ 

จดัการศพ
โดย เกบ็ 
ฝังหรือเผา 

หมายเหตุ 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง  การเกบ็  ขน  และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ. 2548 
.................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยเร่ือง  การเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือ
มูลฝอย 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  และมาตรา 
63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535   อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง  มาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  35  มาตรา  48  และ
มาตรา  50   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ                  
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ประกอบกบัมาตรา  60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2496  เทศบาล
นครปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ด   และโดยความเห็นชอบของ     
ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1  เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า  “  เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  เร่ือง  การเก็บ  ขน  
และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย   พ.ศ. 2548 ” 
  ขอ้  2  เทศบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศ
ไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ดแลว้เจด็วนั 

ข้อ  3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและ        
มูลฝอย พ.ศ.2540   

บรรดาเทศบญัญติั  กฎ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไวแ้ล้ว    
ในเทศบญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้  4  ใหน้ายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และให้มี
อ านาจออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

ส่วนที ่ 1 
บททัว่ไป 

 
  ขอ้  5  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “  ส่ิงปฏิกูล ”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง
ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

“  มูลฝอย  ”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผา้  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถา้  มูลสัตว ์ หรือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
ตลาดท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 
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“  ท่ีหรือทางสาธารณะ  ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็น       
ของเอกชน  และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
   “  อาคาร  ”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  
ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
   “  มูลฝอยติดเช้ือ  ”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเขม้ขน้ซ่ึงถา้มีการสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้สามารถท าใหเ้กิดโรคได ้
  กรณีมูลฝอยดงัต่อไปน้ี  ท่ีเกิดข้ึนหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล  การใหภู้มิคุม้กนัโรคและการทดลองเก่ียวกบัโรค  และการตรวจชนัสูตรศพหรือ
ซากสัตว ์ รวมทั้งในการศึกษาวจิยัเร่ืองดงักล่าว  ใหถื้อวา่เป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
  (1)  ซากหรือช้ินส่วนของมนุษยห์รือสัตวท่ี์เป็นผลมาจากการผา่ตดั  การตรวจชนัสูตร
ศพ  หรือซากสัตว ์ และการใชส้ัตวท์ดลอง 
  (2)  วสัดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว้  ภาชนะท่ีท าดว้ยแกว้
สไลด ์ และแผน่กระจกปิดสไลด ์
  (3)  วสัดุซ่ึงสัมผสัหรือสงสัยวา่จะสัมผสักบัเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากเลือด  สารน ้ าจากร่างกายมนุษยห์รือสัตวห์รือวคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต  เช่น  ส าลี  ผา้ก๊อส  
ผา้ต่าง ๆ  และท่อยาง 
  (4)  มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหอ้งรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง 
   “  สถานท่ี  ”  หมายความว่า  ท่ีซ่ึงไม่ใช่อาคารและส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย       
ซ่ึงเทศบาลนครปากเกร็ดหรือเอกชนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  และหรือก าจดั   
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  จะตอ้ง
ด าเนินการเก็บ  ขนหรือก าจดั 
   “  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
   “  เจา้พนกังานสาธารณสุข  ”  หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหป้ฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 

 ขอ้  6  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  นอกจากท่ีท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดจดัไวใ้ห้ 

 ข้อ  7  เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ต้องจัดให้มี ท่ีรองรับ          
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยา่งเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 

 ห้ามมิให้ผูใ้ดถ่าย  เท  คุ ้ยเข่ีย  ทิ้ง  หรือท าให้มีข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ี
รองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จดัให้มีข้ึน  เวน้แต่เป็น
การกระท าของเจ้าหน้าท่ี เทศบาลนครปากเกร็ดในอ านาจหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก             
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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 หา้มมิให้ผูใ้ดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือน าส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝัง  หรือถมใน
ท่ีดินใด  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขอ้  8  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีอ านาจออกค าสั่งหรือขอ้บงัคบั  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และก าจดั    
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตอ้งจดัให้มีตามสภาพ
หรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น  ๆ 

(2) ก าหนดจ านวน  รูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือ       
มูลฝอยท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตอ้งจดัให้มี
ตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

(3)  ก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ปฏิบติัให้
ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ี
นั้น ๆ 

 ขอ้  9  ห้ามมิให้ผูใ้ดขน  น าพา  หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  
เวน้แต่จะไดใ้ส่ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินร่ัวซึมออกมาภายนอกและตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใชบ้งัคบัแก่ยานพาหนะทางบก  และทางน ้ าซ่ึงไดจ้ดัห้องสุขา
ท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

 ขอ้  10  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกลูในท่ีรองรับมูลฝอย 
     ขอ้  11  ถ้าเจา้พนักงานท้องถ่ินเห็นว่า  อาคารหรือสถานท่ีประเภทใดในบริเวณใด  

ควรให้เอกชนผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการเก็บ  ขน  และหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่ าบ ริการแทนเทศบาลนครปากเก ร็ด                     
ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  ทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า  30  วนั  หรือปิดประกาศในท่ีเปิดเผยบริเวณท่ีอาคารนั้น  หรือสถานท่ีนั้นตั้งอยู่เป็นเวลา  
ไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  และเม่ือครบก าหนด  30  วนัแลว้  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีตอ้ง
ให้เอกชนรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีได้รับอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  และหรือ
ก าจัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานท่ีนั้ นโดยเสียค่าบริการตามอัตราท่ีก าหนด                   
ในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัด          
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 

ขอ้  12  ห้ามมิให้ผูใ้ดคุย้ เข่ีย  ขุด  ขน  มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขน
มูลฝอย  หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวน้แต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด             
ท่ีมีหนา้ท่ีหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่ 2 
มูลฝอยติดเช้ือ 

 
  ขอ้  13  ห้ามมิให้ผูใ้ดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอย  
ติดเช้ือ  นอกจากถ่าย  เท  หรือทิ้ง  หรือก าจดั  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด
หรือจดัให ้
  ขอ้  14  ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการเก็บ  ขน  และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ  เวน้แต่จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
 

ส่วนที ่ 3 
กจิการรับท าการเกบ็  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
  ขอ้  15  ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาต  
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้  16  ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินการกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สม.1   พร้อมกบัหลกัฐานตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด
ก าหนด 
  ข้อ  17  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ       
ค  าขอรับใบอนุญาตแลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวแ้ละเป็นกรณี
ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นสมควรใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.2 
  เง่ือนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีเทศบาล
นครปากเกร็ดก าหนด 
  ขอ้  18  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบอนุญาตเพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาต
ปฏิบัติ  โดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
  ขอ้  19  คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือ   
มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิ ธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาล           
นครปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ  20  ผู ้รับใบอนุญาตท่ีจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในพื้น ท่ี เทศบาล            
นครปากเกร็ด  ต้องท าหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนประกอบกิจการไม่น้อยกว่า  15  วนั            
จึงประกอบกิจการในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดนั้นได ้
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  กรณีการด าเนินกิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย  หากผูรั้บใบอนุญาตเก็บ  ขน  มูลฝอยไม่อาจ
ประกอบกิจการตามก าหนดเวลาท่ีแจง้ในหนงัสือตามวรรคหน่ึง  ให้ผูรั้บใบอนุญาตท าหนงัสือแจง้ให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัท่ีก าหนดเร่ิมประกอบกิจการ 

ข้อ  21 ผู ้รับ ใบอนุญาตจะต้องจัดท าสัญญาเป็นหนั งสือตามแบบ ท่ี เทศบาล                
นครปากเกร็ดก าหนด  โดยก าหนดเง่ือนไข  วิธีการให้บริการ  อตัราค่าบริการ  และระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการ  ความรับผดิในกรณีผดิสัญญาพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมอบใหผู้รั้บบริการ 
  สัญญาต้นฉบับพร้อมทั้ งส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ผูรั้บใบอนุญาตต้องพร้อมท่ีจะให้
เทศบาลนครปากเกร็ดตรวจสอบไดต้ลอดเวลานบัแต่วนัท าสัญญา   
  ทั้ งน้ี  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง       
ทา้ยเทศบญัญติัน้ี 

ข้อ  22  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเก็บ  ขน  มูลฝอย  จะเลิกการให้บริการผูรั้บบริการรายใด     
ตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้เหตุผลใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบล่วงหนา้ก่อนเลิกการให้บริการอยา่งนอ้ย  15  วนั 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่งผูรั้บใบอนุญาตกบั
ผูรั้บบริการ  เช่น  การเปล่ียนอตัราค่าบริการ  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งด าเนินการตาม  ขอ้  21 
  ขอ้  23  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตมีการด าเนินกิจการตามท่ีไดรั้บอนุญาต  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  รักษาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้  19  ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 

   (2)  ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้  16   
   (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 

(4)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ค าสั่งเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและ
ค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ข้อ  24  ผูรั้บใบอนุญาตท่ีประสงค์จะขอยกเวน้   หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตาม
รายละเอียดท่ีได้เสนอไวต้ามข้อ 16 เช่น  การเปล่ียนตัวผูค้วบคุมงาน  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจ         
มีค  าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกิน       
สิบห้าวนั  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อน     
ส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้น  แลว้แต่กรณี 
  ในระหว่างการพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถ่ินตามก าหนดเวลาในวรรคหน่ึงนั้น  
ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุญาตเดิมไปก่อน 
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ส่วนที ่ 4 
กจิการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
  ขอ้  25   คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด
ก าหนด 
  ขอ้  26  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าสัญญาเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนดกบัผูรั้บบริการทุกราย  โดยสัญญาดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งระบุ
ถึงอตัราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการโดยส่งส าเนาสัญญาให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนวนัท่ีเร่ิม
การใหบ้ริการ 
  ทั้ งน้ี  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง       
ทา้ยเทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้  27  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตจะเลิกการใหบ้ริการผูรั้บบริการรายใด  ตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
แจง้เหตุผลใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบล่วงหนา้ก่อนเลิกการใหบ้ริการอยา่งนอ้ย  15  วนั 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในสัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่งผูรั้บใบอนุญาต
กบัผูรั้บบริการ  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งส่งส าเนาสัญญาท่ีแกไ้ขแลว้นั้นให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนวนัเร่ิม
การใหบ้ริการตามรายละเอียดในสัญญาท่ีแกไ้ขใหม่ 
  ขอ้  28  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตมีการด าเนินการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  รักษาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  25  ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินการตาม
ใบอนุญาต 

   (2)  ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้  16 
   (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 

(4)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ค าสั่งเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและ
ค าสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ขอ้  29  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตด าเนินกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตประสงค์จะขอยกเวน้
หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ื่นไวต้ามขอ้  16  ให้ใชค้วามในขอ้  24  มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 
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ส่วนที ่ 5 
บทเบ็ดเตลด็ 

 
  ข้อ  30  เม่ือผู ้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อ              
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามแบบ  สม.  3  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัรา  
ท้ายเทศบัญญัติแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต         
หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินสุด  จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ   
  ขอ้  31 ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้  32  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก
การด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สม. 4  ก่อนถึงก าหนดเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
  ข้อ 33  หากผู ้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ              
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สม.  4  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้จึงจะด าเนินการได ้
  ข้อ 34 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู ้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สม.  4  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต  
ภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั 
  ขอ้  35  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ 
วธีิการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใชแ้บบ  สม. 2  โดยประทบัตราสีแดงค าวา่              
“ ใบแทน ”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มี   ว ัน  เดือน  ปี   ท่ีออกใบแทน     
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

   (2)  ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิมนั้น 
(3)  บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มท่ี  
เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

  ขอ้  36  ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญัติน้ี  ต้องแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ   
เห็นไดง่้าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้  37  ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆ  ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัด          
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหใ้ชแ้บบ  สม.  1 
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(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ        
มูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ  
คิดค่าบริการ  ใหใ้ชแ้บบ  สม.  2 

(3)  ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ  ขน  หรือก าจัด           
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหใ้ชแ้บบ  สม.  3 

   (4)  ค  าขออนุญาตการต่าง ๆ  ใหใ้ชแ้บบ  สม.  4 
  ขอ้  38  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีมีโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
  ขอ้  39  ให้ผูมี้หน้าท่ีเสียค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยเทศบญัญติัน้ี 
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2548 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        พระนาย  สุวรรณรัฐ 
   (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
   
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นการสมควรก าหนดห้ามการถ่าย   
เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีเทศบาล          
นครปากเกร็ดจดัไวใ้ห้ ก าหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีทางสาธารณะและสถานท่ี
เอกชน ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
หรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 
ตลอดจนก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษา           
ความสะอาด จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
 

ล าดบัท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท 
1 
 

อตัราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
(1)  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึง ๆ 
       เศษของลูกบาศกเ์มตรหรือลูกบาศกเ์มตรแรก  และลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป    ลูกบาศกเ์มตรละ 
       เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร 
       เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร  ใหคิ้ดเท่ากบั  1  ลูกบาศกเ์มตร 
(2)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป 

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปประจ ารายเดือน 
-  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน  20  ลิตร                                                           เดือนละ 
-  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  20  ลิตร 
    หรือเศษของแต่ละ  20    ลิตร                                                                     เดือนละ 
-  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร                 เดือนละ 
-  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเ์มตร   
    หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                                                          เดือนละ 
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปเป็นคร้ังคราว 
-  คร้ังหน่ึง ๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร                                                           คร้ังละ 
-  คร้ังหน่ึง ๆ  เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร  หรือเศษของ 
   ลูกบาศกเ์มตร                                                                                               ลูกบาศกเ์มตรละ 

(3)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
-  กรณีท่ีมีน ้าหนกัวนัหน่ึงไม่เกิน  2  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ 
   ไม่เกิน  13  ลิตร                                                                                          เดือนละ 
-  กรณีท่ีมีน ้าหนกัวนัหน่ึงเกิน  2  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  13  ลิตร  ค่าเก็บ 
    และค่าขนทุก ๆ  2  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  13  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  2  กิโลกรัม   
    หรือแต่ละ  13  ลิตร                                                                                   เดือนละ   
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นคร้ังคราว 
-  ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง  คิดอตัรา                                                               คร้ังละ    
   กรณีท่ีระยะทางเกิน  10  กิโลเมตร  ใหคิ้ดอตัราเพิ่มข้ึนอีกกิโลเมตรละ  20  บาท 
   ทั้งน้ี  เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน  3,000  บาท 
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ล าดบัท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท 
 
 
 
 
 
2 

-  กรณีท่ีมูลฝอยมีน ้าหนกัไม่เกิน  75  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไม่เกิน  500  ลิตร 
   ใหคิ้ดอตัราเพิ่มข้ึนอีก                                                                                   คร้ังละ       
-  กรณีท่ีมูลฝอยมีน ้าหนกัเกิน  75  กิโลกรัม  หรือเกิน  500  ลิตร 
   ใหคิ้ดค่าเก็บขนเพิ่มในอตัราทุก ๆ  75  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  500  ลิตร  หรือ 
    เศษของ  75  กิโลกรัม  หรือ  500  ลิตร                                                    หน่วยละ 

อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
              ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการ                       
              คิดค่าบริการ 
               (ก)  รับท าการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป                            ฉบบัละ 
               (ข)  รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป                                        ฉบบัละ 
               (ค)  รับท าการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเช้ือ                                                  ฉบบัละ 
               (ง)  รับท าการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ                                                              ฉบบัละ 
 

400 
 
 
 

400 
 
 
 

5,000 
5,000 
10,000 
10,000 
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                         แบบ สม.1  

เลขท่ีรับ.............../.................             
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ รับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เขียนท่ี....................................................... 

วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ.................. 
  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ.............ปี สัญชาติ............................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง.........................อ  าเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................... 
โทรศพัท.์................................................ 
  ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฎิกลูหรือมูลฝอย 
ประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดโดยใช ้

ช่ือกิจการวา่..............................................................................จ  านวนคนงาน............................คน ตั้งอยู ่
ณ เลขท่ี.............................หมู่ท่ี...........................ต  าบล........................อ  าเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดั นนทบุรี  
โทรศพัท.์..................................................... 
  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
  1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ของผูข้อรับใบอนุญาต 
  2.ส าเนาทะเบียนบา้น ของผูข้อรับใบอนุญาต 

  3.ส าเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถา้มี) 
  4.บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
  5.ตวัอยา่งหนงัสือสัญญาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
  6.ใบยนิยอมใหทิ้้งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
 

 
 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
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                         แบบ สม.2  

ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี................เลขท่ี.....................ปี........................... 

  อนุญาตให.้......................................................อาย.ุ...............ปี...............สัญชาติ............ 
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี..............หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั.......................โทรศพัท.์....................... 
  ขอ้ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
ประเภท..................................................................................ค่าธรรมเนียม........................................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี........................เลขท่ี.......................ลงวนัท่ี...........เดือน..................พ.ศ..................... 
โดยใชช่ื้อกิจการวา่........................................................................................จ  านวนคนงาน.................คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี...................ต  าบล..........................อ  าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี 
โทรศพัท.์.........................................โทรสาร.................................. 
  ขอ้ 2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด วา่ดว้ย การก าจดัส่ิงปฏิกลู 
        และมูลฝอย พ.ศ............................. 
  (2) .................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

  ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ.................... 
      ออกให ้ณ วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ.......... 
 

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

ค าเตือน 1. ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 2. ตอ้งต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุมิฉะนั้น ตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
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                        แบบ สม.3 

เลขท่ีรับ.............../.................          
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ รับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ.................. 

  ขา้พเจา้............................................................อาย.ุ.............ปี สัญชาติ............................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง.............................อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั..................................................... 
โทรศพัท.์....................................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฎิกูล หรือ
มูลฝอยประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
โดยใชช่ื้อกิจการวา่.............................................................................จ  านวนคนงาน............................คน 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี...........................ต  าบล........................อ  าเภอ ปากเกร็ด  จงัหวดั นนทบุรี  
โทรศพัท.์................................................โทรสาร........................................... 

  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
  1.  ใบอนุญาต 
  2...................................................................................................................................... 
 3...................................................................................................................................... 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

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

             (...............................................) 
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                         แบบ สม.4 

เลขท่ีรับ.............../.................   

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการ รับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ.................. 

  ขา้พเจา้............................................................อาย.ุ.............ปี สัญชาติ............................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง........................    .อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั..................................................... 
โทรศพัท.์....................................................... 
โดยใชช่ื้อกิจการวา่........................................................................................จ  านวนคนงาน.................คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี...............หมู่ท่ี...................ต  าบล................................อ  าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี 
โทรศพัท.์......................................................โทรสาร............................................... 
  ขอยืน่ค  าขอต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค ์
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

     (ลงช่ือ)..................................................ผูข้อต่ออายุ 
                         (...............................................) 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 

เร่ือง กจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.   2549 

.................................... 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ

มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการ เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1   เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549” 

ขอ้ 2   เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ด แลว้เจด็วนั 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2540 

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว             
ในเทศบญัญติัน้ี หรือ ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

ขอ้ 4   ในเทศบญัญติัน้ี 
“กิจการท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการท่ี มีกระบวน         

การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต กิจการเก่ียวกบัการเล้ียงสัตว ์หรือกิจการเก่ียวกบัการบริการ ท่ีก่อให้เกิด
มลพิษหรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง
นั้นไม่วา่จะเป็นเร่ืองมลพิษทางอากาศ ทางน ้ า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี 
ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ เป็นตน้   

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
“เจา้พนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง    

ใหป้ฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย ์การอุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิต หรือใหบ้ริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อนัมีมูลค่า 
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ข้อ  5 ให้ กิ จก าร ท่ี เป็ น อัน ตราย ต่อ สุ ขภาพดัง ต่ อไป น้ี  เป็ น กิ จก าร ท่ี ต้อ ง มี                    
การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 
1. การเล้ียงสัตวบ์ก สัตวปี์ก สัตวน์ ้า สัตวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง 
2. การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านม 
3. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านอง

เดียวกนั เพื่อท าใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อท าประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 
4. การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
5. การฟอกหนงัสัตว ์ขนสัตว ์การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 
6. การสะสมเขาสัตว ์กระดูกสัตวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 
7. การเค่ียวหนงัสัตว ์เอน็สัตว ์ไขสัตว ์
8. การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเวน้ในสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
9. การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์     

เขาสัตว ์หนงัสัตว ์ขนสัตวห์รือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว ์
10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ        

การกระท าอ่ืนต่อสัตวห์รือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว ์
11. การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 

         กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม 
12. การผลิตเนย เนยเทียม 
13. การผลิตกะปิ น ้ าพริกแกง น ้ าพริกเผา น ้ าปลา น ้ าเคย น ้ าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิวดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
15. การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตวเ์ค็ม การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
16. การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว ์

พืช ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 



 67 

17. การเค่ียวน ้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ ง ยกเวน้ใน
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

18. การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เส้น เก้ียมอ๋ี 
19. การผลิตแบะแซ 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
21. การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
22. การแกะ การล้างสัตว์น ้ า ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น       

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
23. การผลิตน ้ าอัดลม น ้ าหวาน น ้ าโซดา น ้ าถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ    

บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล 
25. การผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้านมววั 
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ น ้าส้มสายชู 
27. การคัว่กาแฟ 
28. การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร 
29. การผลิตผงชูรส 
30. การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค 
31. การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
32. การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ 
33. การผลิตไอศครีม ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
34. การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึง 
35. การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่แขง็อาหาร 
36. การผลิตน ้ าแข็ง ยกเวน้การผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
37. การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 

กจิการทีเ่กีย่วกบัยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลติภัณฑ์ช าระล้าง 
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร 
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางต่างๆ 
40. การผลิตส าลี ผลิตภณัฑจ์ากส าลี 
41. การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป 
42. การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑช์ าระลา้งต่างๆ 
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กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร 
43. การอดั การสกดัเอาน ้ามนัจากพืช 
44. การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
45. การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัด้วย

เคร่ืองจกัร 
46. การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
47. การผลิตยาสูบ 
48. การขดั การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย 
50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 

กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร่ 
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ 
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
54. การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ        

ดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
55. การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 
56. การขดั การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน้กิจการ  

ในขอ้ 52 
57. การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์
59. การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ี

เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
60. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้

บริการหรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือ 
เคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

61. การลา้ง การอดัฉีดยานยนต ์
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอร่ี 
63. การปะ การเช่ือมยาง 
64. การอดัผา้เบรค ผา้คลชั 
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กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้ 
65. การผลิตไมขี้ดไฟ  
66. การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือ      

การตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 
67. การประดิษฐ์ไม ้หวาย  เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพ่น การทาสาร

เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 
68. การอบไม ้
69. การผลิตธูป ดว้ยเคร่ืองจกัร 
70. การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ 
71. การผลิตกระดาษต่างๆ 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

กจิการทีเ่กีย่วกบัการบริการ 
73. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการให้บริการในขอ้ 73 หรือ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
75. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้ า อบไอน ้ า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการ

ใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั 
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั 
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
79. การจดัให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
80. การประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั เวน้แต่

เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 
81. การจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน     

ในท านองเดียวกนั 
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน ้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวตัถุประสงค์พิ เศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี อ่ืนใด เว ้นแต่เป็น             
การใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 
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84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม 
85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วทิยาศาสตร์ และ ส่ิงแวดลอ้ม 
87. การสักผวิหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอ่ืน 

กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ  
88. การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผา้ด้วยเคร่ืองจักร หรือการทอผา้ด้วยก่ี

กระตุกตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป 
89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
90. การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 
91. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร 
92. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 เคร่ืองข้ึนไป 
93. การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทออ่ืนๆ 
94. การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 
95. การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ  
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑเ์ผา 
97. การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 
98. การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
99. การสะสม การผสมซีเมนต ์ดิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
101. การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่างๆ 
102. การผลิตชอลค์ ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
103. การผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผา้เบรค ผา้คลชั กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็นตน้ 
104. การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 
105. การผลิตกระดาษทราย 
106. การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 

กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลีย่ม ถ่านหิน สารเคมี 
107. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวั

ท าละลาย 
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
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109. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน ้ ามันปิโตรเล่ียมหรือผลิตภัณฑ ์ 
ปิโตรเล่ียมต่าง ๆ 

110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ 
111. การพน่สี ยกเวน้ในขอ้ 58 
112. การประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์     

เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง      
113. การโม่ การบดชนั 
114. การผลิตสีหรือน ้ามนัผสมสี 
115. การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนต ์
116. การเคลือบ การชุบ วตัถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวตัถุ   

ท่ีคลา้ยคลึง 
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 
119. การผลิตน ้าแขง็แหง้ 
120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพ ลิงหรือสารเคมีอัน เป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจดัศตัรูพืชหรือพาหะ 

น าโรค  
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

กจิการอืน่ๆ 
124. การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 
125. การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์ 
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 
127. การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
128. การสะสมวตัถุหรือส่ิงของช ารุด ใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้
129. การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 
130. การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 
131. การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 
132. การก่อสร้าง 
133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
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ขอ้ 6   เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใช้บงัคบั ห้ามมิให้ผูใ้ด
ประกอบกิจการตามประเภทที่ตอ้งควบคุมที่ก  าหนดไวใ้น ขอ้ 5 ในลกัษณะที่เป็นการคา้ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

   ขอ้ 7   ผูใ้ดประสงคป์ระกอบกิจการตาม ขอ้ 5 ในลกัษณะท่ีเป็นการคา้ ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกบัหลกัฐาน ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
   ขอ้ 8   ผูป้ระกอบกิจการตาม ขอ้ 5 ทั้งท่ีเป็นการคา้และไม่เป็นการคา้จะตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์อนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพดงัต่อไปน้ี 

8.1 สถานท่ีนั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม ไม่มีน ้ าท่วมขงัและสามารถ
ระบายน ้าออกไดโ้ดยสะดวก 

8.2 ตอ้งจดัท ารางระบาย หรือบ่อรับน ้ าซ่ึงรับน ้ าเสียดว้ยวตัถุถาวรมีลกัษณะ
เรียบ ไม่ซึม ไม่ร่ัว ระบายน ้าไดส้ะดวก 

8.3 การระบายน ้ าตอ้งไม่ใหเ้ป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูใ้ชน้ ้ าในทางน ้ าสาธารณะหรือ
ผูอ้าศยัใกลเ้คียง 

   8.4 จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสีย ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
   8.5 จดัใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศเพียงพอ 
   8.6 จดัใหมี้น ้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 

8.7 จดัให้มีท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอนัได้สุขลกัษณะจ านวนเพียงพอ 
และจดัสถานท่ีมิใหเ้ป็นท่ีอาศยัของสัตวน์ าโรค 

8.8 จดัให้มีส้วมท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ จ านวนเพียงพอกบัจ านวนคนท่ีท า
การอยูใ่นสถานท่ีนั้น และตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม รวมทั้งการก าจดั
ส่ิงปฏิกูลด้วยวิธี ท่ี ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามค าแนะน าของ            
เจา้พนกังานสาธารณสุข 

8.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ งระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ข้อ 9  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูข้อรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบท่ีเทศบาล           
นครปากเกร็ดก าหนด 

ขอ้ 10  ผูไ้ด้รับอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาต พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียม ตามอตัรา
ทา้ยเทศบญัญติัน้ีภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจง้การอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถ่ิน 
หากมิไดม้ารับหรือช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถือวา่สละสิทธิ 
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ขอ้ 11 ผูรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคา้ ซ่ึงก าหนดให้ควบคุมตามเทศบญัญติัน้ี
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอนัเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู ่
เสมอ ถ้าวตัถุดิบแห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหารตอ้งป้องกันวตัถุนั้น   
ใหพ้น้จากฝุ่ นละอองและสัตวพ์าหะน าโรค 

11.2  ประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
11.3 ปฏิบัติและจัดสถานท่ีส าหรับประกอบกิจการนั้ นให้ ถูกต้องด้วย

สุขลกัษณะ 
11.4  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ          

ผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งจากเจา้พนักงานท้องถ่ิน เขา้ตรวจสถานท่ี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตลอดจนวธีิการประกอบการคา้นั้นไดใ้นเวลาอนัสมควร 

11.5  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้ งระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ขอ้ 12  การขอต่ออายุใบอนุญาต จะตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ เม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า               
เจา้พนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละยีสิ่บ ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ 

ข้อ 13  ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ     
เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ 14  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานท้องถ่ิน ภายในสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีทราบ    
ถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั แลว้แต่กรณีพร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

14.1   เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคญั 

ขอ้ 15  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
วธีิการและเง่ือนไข ดงัน้ี 

15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทบัตราสีแดง “ใบแทน” ก ากบัไว้
ด้วย และให้มี วนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทนพร้อมทั้ งลงลายมือช่ือ       
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

15.2 ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิม นั้น 
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15.3 บันทึกด้านหลังต้นขั้ วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย          
ถูกท าลาย หรือ ช ารุดในสาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่
กรณี และลง เล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ้ 16   ใหใ้ชแ้บบพิมพ ์ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  
ขอ้ 17   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม

เทศบญัญติัน้ี หรือตามบทแห่งพระราชบญัญติัหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความ
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจสั่งให้แกไ้ขหรือปรับปรุง
ให้ถูกตอ้งได ้และถา้ผูไ้ดรั้บค าสั่งไม่แกไ้ขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มี
อ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตภายในเวลาท่ีสมควร คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพกัใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ัง
ข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตอีกหรือตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงก่อให้เกิด
อนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

ขอ้ 18   ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ      
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ้ 19   ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี มีโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ขอ้ 20   ใหน้ายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี

และใหมี้อ านาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 18  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2549 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        พระนาย  สุวรรณรัฐ 
   (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชเ้ทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในปัจจุบนั  
มีสภาพความเปล่ียนแปลง และความเจริญกา้วหน้าของสังคมมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งก ากบัดูแลกิจการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุข และเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตราย       
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพของสังคมปัจจุบนัและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการก ากบัดูแล ควบคุมและ
ป้องกนัเก่ียวกบักิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง   กจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 

 

ที่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งสัตว์  
1. การเล้ียงสัตวบ์ก สัตวปี์ก สัตวน์ ้า สัตวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง  

 1.1 การเล้ียงสัตวบ์ก  
       1.1.1 จ  านวนไม่เกิน 20 ตวั 2,000 
       1.1.2 จ านวนเกิน 20 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 3,000 
       1.1.3 จ  านวนเกิน 100 ตวั 5,000 
 1.2 การเล้ียงสัตวปี์ก  
       1.2.1 จ  านวนไม่เกิน 100 ตวั 1,000 
       1.2.2 จ  านวนเกิน 100 ตวั แต่ไม่เกิน 1,000 ตวั 2,000 
       1.2.3 จ  านวนเกิน 1,000 ตวั 4,000 
 1.3 การเล้ียงสัตวน์ ้า  
       1.3.1 จ  านวนไม่เกิน 1,000 ตวั 500 
       1.3.2 จ  านวนเกิน 1,000 ตวั แต่ไม่เกิน 10,000 ตวั 1,000 
       1.3.3 จ  านวนเกิน 10,000 ตวั 1,500 
 1.4 การเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลาน หรือแมลง  
       1.4.1 การเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลาน จ านวนไม่เกิน 100 ตวั 1,000 
       1.4.2 การเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลาน จ านวนเกิน 100 ตวั แต่ไม่เกิน 1,000 ตวั 2,000 
       1.4.3 การเล้ียงสัตวเ์ล้ือยคลาน จ านวนเกิน 1,000 ตวั 4,000 
       1.4.4 การเล้ียงแมลง 1,000 
2. การเล้ียงสัตวเ์พื่อรีดเอาน ้านม  

 2.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตวั 2,000 
 2.2 จ านวนเกิน 20 ตวั แต่ไม่เกิน 100 ตวั 3,000 
 2.3 จ านวนเกิน 100 ตวั 5,000 
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ที่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

3. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะท านอง
เดียวกนั เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งน้ี จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือ ไม่ก็ตาม 

1,500 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัสัตว์และผลิตภัณฑ์  
4. การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
10,000 

5. การฟอกหนงัสัตว ์ขนสัตว ์การสะสมหนงัสัตว ์ขนสัตวท่ี์ยงัมิไดฟ้อก 5,000 
6. การสะสมเขาสัตว ์กระดูกสัตวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 5,000 
7. การเค่ียวหนงัสัตว ์เอน็สัตว ์ไขสัตว ์ 5,000 
8. การตม้ การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเวน้ในสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
5,000 

9. การประดิษฐ์เคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์  เขา
สัตว ์หนงัสัตว ์ขนสัตว ์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว ์

 

 9.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 9.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 9.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหาร
สัตว ์

 

 10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 1,000 
 10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 5,000 
 10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม 10,000 

11. การสะสมหรือการลา้งคร่ัง 4,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม  

12. การผลิตเนย เนยเทียม 4,000 
13. การผลิตกะปิ น ้าพริกแกง น ้าพริกเผา น ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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ที่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 13.1 การผลิตกะปิ น ้าพริกแกง น ้าพริกเผา 4,000 
 13.2 การผลิตน ้าปลา น ้าเคย น ้าบูดู ไตปลา เตา้เจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ 
6,000 

14. การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 14.1 การผลิต การหมกั เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 4,000 
 14.2 การผลิต การหมกั เกิน 1,000 กิโลกรัม 6,000 
 14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม 1,000 

15.  การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตวเ์คม็ การเค่ียวมนักุง้ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 

16. การน่ึง การตม้ การเค่ียว การตาก หรือวธีิอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

2,000 

17. การเค่ียวน ้ามนัหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเวน้ในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน  

 

 17.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 17.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 17.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนั 20 แรงมา้ 3,000 

18. การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุน้เส้น เก้ียมอ๋ี   
 18.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 18.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 18.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 3,000 

19. การผลิตแบะแซ 2,000 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

 20.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 20.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 4,000 
 20.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 8,000 
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ที่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

21. การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ  
 21.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 21.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 21.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 3,000 

22. การแกะ การลา้งสัตว ์ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเยน็ ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

23. การผลิตน ้าอดัลม น ้าหวาน น ้ าโซดา น ้าถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 23.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 500 
 23.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 23.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 8,000 

24. การผลิต การแบ่งบรรจุน ้าตาล  
 24.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 24.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 24.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

25. การผลิตผลิตภณัฑ์จากน ้านมววั  
 25.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 25.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 25.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

26.  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ น ้าส้มสายชู  
 26.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 26.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 26.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

27. การคัว่กาแฟ  
 27.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 27.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 27.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 
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28. การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร  
 28.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 28.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

29. การผลิตผงชูรส  
 29.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 
 29.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 8,000 

30. การผลิตน ้ากลัน่ น ้าบริโภค  
 30.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 30.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 30.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 4,000 

31. การตาก การหมกั การดองผกั ผลไม ้หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 31.1 ก าลงัการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวนั 1,000 
 31.2 ก าลงัการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวนั 2,000 
 31.3 ก าลงัการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวนั 3,000 

32. การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืนๆ  
 32.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 32.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 32.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

33. การผลิตไอศกรีม ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 33.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 750 
 33.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 33.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

34. การผลิตบะหม่ี มกักะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 34.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 34.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 34.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

35. การประกอบกิจการหอ้งเยน็ แช่แขง็อาหาร 10,000 
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36. การผลิตน ้าแขง็ ยกเวน้การผลิตเพื่อใชใ้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 36.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 2 แรงมา้ 1,000 
 36.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 2 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 10 แรงมา้ 3,000 
 36.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 10 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 5,000 
 36.4 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

37. การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป 5,000 
 กจิการที่เกีย่วกบัยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลติภัณฑ์ช าระล้าง  

38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร  
 38.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 38.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 38.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางต่างๆ  
 39.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 39.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 39.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

40. การผลิตส าสี ผลิตภณัฑจ์ากส าลี 4,000 
41. การผลิตผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป 6,000 
42. การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภณัฑช์ าระลา้ง  

 42.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 42.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 42.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร  

43. การอดั การสกดัเอาน ้ามนัจากพืช  
 43.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 
 43.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 43.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

44. การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 6,000 
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45. การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัดว้ย
เคร่ืองจกัร 

6,000 

46. การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 5,000 
47. การผลิตยาสูบ  

 47.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 6,000 
 47.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 8,000 
 47.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

48. การขดั การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขา้ว ดว้ยเคร่ืองจกัร 5,000 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 49.1 การผลิต 6,000 
 49.2 การสะสม 1,000 

50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร 6,000 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 6,000 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัโลหะหรือแร่  
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ  

 52.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 2,000 
 52.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 100 แรงมา้ 5,000 
 52.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 100 แรงมา้ 6,000 

53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 8,000 
54. การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตดั การประสาน การรีด การอดัโลหะ 

ดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเวน้กิจการในขอ้ 52  
 

 54.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 54.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 4,000 
 54.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 6,000 

55. การเคลือบ การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืน
ใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 

6,000 

56. การขดั การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี หรือวธีิอ่ืนใด ยกเวน้กิจการในขอ้ 52 8,000 
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57. การท าเหมืองแร่ การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่  
 57.1 การสะสมแร่ 4,000 
 57.2 การท าเหมืองแร่ การแยก การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ 4,000 
 กจิการเกีย่วกบัยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  

58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผ ุการพน่สี การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์  
 58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต ์ 10,000 
 58.2 การเคาะ การปะผ ุการพ่นสี  
      58.2.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
      58.2.2 พื้นท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 3,000 
 58.3 การพน่สารกนัสนิมยานยนต ์ 3,000 

59. การตั้งศูนยถ่์วงลอ้ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 

3,000 

60. การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการ
หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

 

 60.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
 60.2 พื้นท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 3,000 
 60.3 พื้นท่ีประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 4,000 
 60.4 พื้นท่ีประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร 5,000 

61. การลา้ง การอดัฉีดยานยนต์ 2,000 
62. การผลิต การซ่อม การอดัแบตเตอร่ี  

 62.1 การผลิต 5,000 
 62.2 การซ่อม การอดั 1,000 

63. การปะ การเช่ือมยาง  
 63.1 การปะ การเช่ือมยาง จกัรยาน จกัรยานยนต ์ 500 
 63.2 การปะ การเช่ือมยาง รถยนต ์เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 1,000 

64. การอดัผา้เบรก ผา้คลชั 1,500 
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 กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้  
65. การผลิตไมขี้ดไฟ 8,000 
66. การเล่ือย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตดัไม้

ดว้ยเคร่ืองจกัร 
 

 66.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 66.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 66.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

67. การประดิษฐไ์ม ้หวาย เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพน่ การทา           
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภณัฑจ์ากไมห้รือหวาย 

 

 67.1โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 67.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 67.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

68. การอบไม ้ 4,000 
69. การผลิตธูป ดว้ยเคร่ืองจกัร 3,000 
70. การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ  

 70.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 70.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 70.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

71. การผลิตกระดาษต่างๆ 5,000 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  

 72.1 การเผาถ่าน 300 
 72.2 การสะสมถ่าน  
      72.2.1 ขายปลีก 500 
      72.2.2 ขายส่ง 1,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัการบริการ  

73. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสถานพยาบาล 

5,000 
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

 

 74.1 อาบ อบ นวด 10,000 
 74.2 นวดแผนโบราณ 3,000 
 74.3 นวดฝ่าเทา้  กดจุด  กดเส้น 1,000 

75. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการ
ใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

3,000 

76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั  
 76.1 มีจ  านวนหอ้งพกัไม่เกิน 100 หอ้ง 5,000 
 76.2 มีจ  านวนหอ้งพกัเกิน 100 หอ้ง 10,000 

77. การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หอ้งแบ่งเช่า หรือกิจการ
อ่ืนในท านองเดียวกนั 

 

 77.1 มีจ  านวนหอ้งพกัไม่เกิน 50 หอ้ง 2,000 
 77.2 มีจ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 51-100 หอ้ง 3,000 
 77.3 มีจ  านวนหอ้งพกัเกิน 100 หอ้ง 5,000 

78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 4,000 
79. การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้ร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกนั 
5,000 

80. การประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกนั เวน้แต่เป็น
การใหบ้ริการในขอ้ 73 

2,000 

81. การจดัใหมี้การเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนใน
ท านองเดียวกนั 

3,000 

82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 

 82.1 พื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
 82.2 พื้นท่ีเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
 82.3 พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 82.4 พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
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83. การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมน ้าหนกั โดยวธีิการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารท่ีมีวตัถุประสงคพ์ิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวธีิอ่ืน
ใด เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในขอ้ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่
ดว้ยสถานพยาบาล 

2,000 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม  
 84.1 กิจการสวนสนุก 5,000 
 84.2 ตูเ้กม  
       84.2.1 มีจ  านวนตูเ้กมไม่เกิน 5 ตู ้ 1,000 
       84.2.2 มีจ  านวนตูเ้กมเกิน 5 ตู ้แต่ไม่เกิน 10 ตู ้ 2,000 
       84.2.3 มีจ  านวนตูเ้กมเกิน 10 ตู ้ 5,000 

85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 5,000 
86. การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์การสาธารณสุข วทิยาศาสตร์ 

และส่ิงแวดลอ้ม 
3,000 

87. การสักผวิหนงั การเจาะหู หรือเจาะอวยัวะอ่ืน 1,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัส่ิงทอ  

88. การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
ตั้งแต่ 5 ก่ีข้ึนไป 

5,000 

89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 4,000 
90. การป่ันฝ้ายหรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร 4,000 
91. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืนๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร  

 91.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 91.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 100 แรงมา้ 4,000 
 91.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 100 แรงมา้ 5,000 

92. การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5 เคร่ืองข้ึนไป  
 92.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 5-10 เคร่ือง 1,000 
 92.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 11-50 เคร่ือง 2,000 
 92.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ 51-100 เคร่ือง 3,000 
 92.4 โดยใชเ้คร่ืองจกัรเกิน 100 เคร่ือง 5,000 
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93.  การพิมพผ์า้ หรือการพิมพบ์นส่ิงทออ่ืนๆ  
 93.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 91.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้  3,000 
 91.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

94. การซกั การอบ การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  
 94.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 94.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 94.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

95. การยอ้ม การกดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืนๆ  
 95.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 500 
 95.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 กจิการทีเ่กีย่วกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลงึ  

96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภณัฑดิ์นเผา  
 96.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 100 
 96.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 500 

97. การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร 4,000 
98. การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  

 98.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 98.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 

99. การสะสม การผสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 99.1 การสะสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
      99.1.1 จ  านวนท่ีสะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 
      99.1.2 จ  านวนท่ีสะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม 2,000 
      99.1.3 จ  านวนท่ีสะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 3,000 
 99.2 การผสมซีเมนต ์หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 5,000 

100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 100.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 100.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 
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101. การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่างๆ  
 101.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 101.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 

102. การผลิตชอลค์ ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 102.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 102.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 

103. การผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น     
ผา้เบรค ผา้คลชั กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อน ้า เป็นตน้  

 

 103.1 การผลิต ผา้เบรก ผา้คลชั 5,000 
 103.2 การผลิต กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อน ้า เป็นตน้ 5,000 

104. การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้  
 104.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 104.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 5,000 

105. การผลิตกระดาษทราย 2,000 
106. การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 3,000 

 กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลีย่ม ถ่านหิน สารเคมี  
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร    

ตวัท าละลาย 
5,000 

108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
 108.1 การผลิต การบรรจุ 5,000 
 108.2 สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมีเน้ือท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000 
 108.3 สถานท่ีสะสมก๊าซท่ีมีเน้ือท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
 108.4 ป้ัมก๊าซ 5,000 

109. การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่งน ้ามนัปิโตรเล่ียมหรือผลิตภณัฑ ์   
ปิโตรเล่ียมต่างๆ 

 

 109.1 การผลิต การกลัน่ 10,000 
 109.2 การสะสม การขนส่ง  
        109.2.1 จ  านวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร 1,000 
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        109.2.2 จ  านวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร 3,000 
        109.2.3 จ  านวนท่ีสะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร 4,000 
        109.2.4 จ  านวนท่ีสะสมหรือขนส่งเกิน 30,000 ลิตร 5,000 

110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้  
 110.1 การผลิต  5,000 
 110.2 การสะสม การขนส่ง 3,000 

111. การพน่สี ยกเวน้กิจการในขอ้ 58  
 111.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 111.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 3,000 
 111.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 4,000 

112. การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์              
เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

 

 112.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 112.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 112.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

113. การโม่ การบดชนั  
 113.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 113.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 4,000 

114. การผลิตสีหรือน ้ามนัผสมสี  
 114.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 2,000 
 114.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 114.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 4,000 

115. การผลิต การลา้งฟิลม์รูปถ่ายหรือฟิลม์ภาพยนต ์  
 115.1 การผลิต  5,000 
 115.2 การลา้งฟิลม์รูปถ่าย 1,500 
 115.3 การลา้งฟิลม์ภาพยนต ์ 2,000 
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116. การเคลือบ การชุบ วตัถุดว้ยพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ี
คลา้ยคลึง 

 

 116.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 116.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 116.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลทห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 117.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 117.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 117.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 5,000 
119. การผลิตน ้าแขง็แหง้  

 119.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 119.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัตั้งแต่ 5-20 แรงมา้ 2,000 
 119.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 4,000 

120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไมเ้พลิงหรือสารเคมีอนัเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

10,000 

121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา  
 121.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 121.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 121.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจดัศตัรูพืชหรือพาหะน าโรค  
 122.1 การผลิต 5,000 
 122.2 การบรรจุ 5,000 
 122.3 การสะสมเพื่อขายส่ง 2,000 
 122.4 การสะสมเพื่อขายปลีก 2,000 
 122.5 การขนส่ง 2,000 

123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 5,000 
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ที่ ประเภทกจิการ อตัรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กจิการอืน่ๆ  
124. การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร  

 124.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 124.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ 5,000 

125. การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 125.1 การผลิต 500 
 125.2 การซ่อม 2,000 

126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง  
 126.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 126.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 

127. การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
 127.1 การพิมพแ์บบ พิมพเ์ขียว 2,000 
 127.2 การถ่ายเอกสาร 1,000 

128. การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้ 5,000 
129. การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 5,000 
130. การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้  

 130.1 โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 1,000 
 130.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัร 3,000 

131. การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ  
 131.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 1,000 
 131.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 3,000 
 131.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 5,000 

132. การก่อสร้าง  
 132.1 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัไม่เกิน 5 แรงมา้ 2,000 
 132.2 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 5 แรงมา้ แต่ไม่เกิน 20 แรงมา้ 6,000 
 132.3 โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมกนัเกิน 20 แรงมา้ 10,000 

133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 5,000 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายใหม่) 
 

           เขียนท่ี..................................................... 
                                                                          วนั...........เดือน..................................พ.ศ................. 
ขา้พเจา้.....................................................................................อาย.ุ................ปี   สัญชาติ......................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................... 
แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ..........................จงัหวดั.....................โทรศพัท.์.............................. 

ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ ประกอบกิจการ 
      สถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ประเภท......................................... 
           โดยมีพื้นท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
       กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................... 
             มีคนงาน...................คน ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด............................แรงมา้ 

       กิจการตลาด มีการจ าหน่าย..............................(เป็นประจ า / เป็นคร้ังคราว / ตามวนันดั) 
       กิจการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ จ าหน่ายสินคา้ประเภท.............................. 
            ณ บริเวณ.................................เขต........................................... 

ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย ดงัน้ี คือ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวั  (ประชาชน/ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ)   
    เลขท่ีบตัร................................... 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 
     3.1........................................... 
     3.2........................................... 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 
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แผนผงัแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ...............................................ผูข้อใบอนุญาต 
                  (................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน.......................................ต าบล...................................................โทรศพัท.์................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

ความเห็นเจา้พนกังานสาธารณสุข 
ตรวจสอบดา้นสุขลกัษณะแลว้ เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นผูอ้  านวยการกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม / หวัหนา้ฝ่ายสาธารณสุข 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
       
 
ความเห็นปลดัเทศบาล หรือรองปลดัเทศบาล 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ไดอ้อกใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ เล่มท่ี..................................เลขท่ี............................. 
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย เล่มท่ี................เลขท่ี..................ลงวนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ........... 
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า) 
 

                              เขียนท่ี.............................................. 
                         วนั.............เดือน..................................พ.ศ................ 

ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ................ปี   สัญชาติ........................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ 
แขวง/ต าบล......................เขต/อ าเภอ...........................จงัหวดั...............................โทรศพัท.์.................... 

ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ ประกอบกิจการประเภท............................... 
ตามใบอนุญาตเล่มท่ี....................เลขท่ี................ออกให้เม่ือวนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ........... 
ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย ดงัน้ี คือ 

1. ใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้   
2.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

2.1........................................... 
2.2........................................... 

3. ........................................................ 
4. ........................................................ 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     ลงช่ือ..................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
          (.........................................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน................................ต  าบล..................................โทรศพัท.์.......................โทรสาร............................ 
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ความเห็นเจา้พนกังานสาธารณสุข 
ตรวจสอบดา้นสุขลกัษณะแลว้ เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
       

 
ความเห็นผูอ้  านวยการกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม / หวัหนา้ฝ่ายสาธารณสุข 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นปลดัเทศบาล หรือรองปลดัเทศบาล 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
ความเห็นเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ........................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ไดอ้อกใบอนุญาต / หนงัสือรับรองการแจง้ เล่มท่ี............................เลขท่ี................................... 
ใบเสร็จ เล่มท่ี.....................เลขท่ี.....................ลงวนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ....................... 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต์ 

พ.ศ. 2550 
.................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจดัระเบียบ                
การจอดยานยนต ์
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 
4 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจดัระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ( ฉบบัท่ี 2 )    
พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ จดัระเบียบการจอดยานยนต ์       
ในเขตเทศบาล พ.ศ.2503 บงัคบัในเขตเทศบาลทุกแห่งท่ียงัไม่มีพระราชกฤษฎีกา ใช้บงัคบั พ.ศ.2527  
ประกอบกบักฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนต ์     
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจาก            
สภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 
       ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เร่ือง จัดระเบียบ                     
การจอดยานยนต ์พ.ศ. 2550” 
       ขอ้ 2 เทศบญัญัติน้ีให้ใช้บังคบั นับแต่วนัท่ีได้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ดแลว้ 7 วนั 
       ขอ้ 3 ให้ยกเลิกเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลปากเกร็ด เร่ือง จดัระเบียบการจอดยานยนต ์
พ.ศ.2535   

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว                
ในเทศบญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
                 “จอดยานยนต”์ หมายความรวมถึง หยดุยานยนต ์เวน้แต่การหยุดนั้นจะเกิดข้ึน         
โดยอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวสิัย และจะน ายานยนตน์ั้นเคล่ือนท่ีไปไม่ได ้
                “ท่ีจอดยานยนต์” หมายความว่า ท่ีท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนดและจดัไว้
เป็นท่ีจอดยานยนตต์ามเทศบญัญติัน้ี 
                  “ยานยนต”์ หมายความวา่ รถยนตทุ์กชนิด รวมถึงรถจกัรยานยนตแ์ละรวมถึง
พว่งตู ้ พว่งทา้ย พว่งขา้ง ท่ีใชส้ าหรับยานยนตช์นิดนั้น ๆ ดว้ย 
   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ 
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(1)  นายกเทศมนตรี 
(2)  พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมการจราจรตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจราจรทางบก 
(3)  พนกังานเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง 

ขอ้ 5 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ควบคุมการจอดยานยนต์ในท่ีจอดยานยนต์ ให้ เป็นไปตามระเบียบ         

การจอดยานยนต ์
(2)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในท่ีจอดยานยนต์ตามอัตราและ

วธีิการท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี 
(3)  สั่ งให้ผู ้ข ับข่ีหยุดยานยนต์ในท่ีจอดยานยนต์ หรือบริเวณใกล้เคียง                      

เพื่อตรวจสอบเก่ียวกบัการเสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนต ์
(4)  สั่งเป็นหนังสือให้ผูข้บัข่ียานยนต์ซ่ึงพนักงานเจา้หน้าท่ีเห็นว่าได้ฝ่าฝืน   

เทศบญัญติัน้ี ไปช้ีแจงเก่ียวด้วยการฝ่าฝืนนั้น ณ ท่ีท าการของพนักงาน
เจา้หน้าท่ีภายในยี่สิบส่ีชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีออกค าสั่งดงักล่าว ถา้ไม่พบ
ตวัผูข้บัข่ียานยนต์ให้ติดไวก้ับยานยนต์ เพื่อให้ผูข้ ับข่ีเห็นได้เม่ือมาท่ี    
ยานยนต ์

ขอ้ 6 ใหก้ าหนดบริเวณดงัต่อไปน้ี เป็นท่ีจอดยานยนต ์
(1)  บริเวณท่ีจอดยานยนตใ์ตส้ะพานพระราม 4 (ถนนแจง้วฒันะ) ตั้งแต่แม่น ้ า

เจา้พระยา ถึงหา้แยกปากเกร็ด        
ขอ้ 7  ผูใ้ดจอดยานยนต์ในท่ีจอดยานยนต์ ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการจอดยานยนต ์

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้จอดยานยนต์ ภายในช่องจอดตามชนิดของยานยนต์ ท่ีพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีไดก้ าหนดไวช่้องละหน่ึงคนั 
(2 ) ให้ เสี ย ค่ าธ รรม เนี ยม จอด ย าน ยน ต์ ต าม อัต ร าแ ต่ ล ะป ระ เภ ท                      

ของยานยนต์ท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีน ายานยนต์
มาจอดในท่ีจอดยานยนต ์         

       ขอ้ 8 หา้มมิใหจ้อดในท่ีจอดยานยนตท่ี์ก าหนดไว ้เม่ือปรากฏวา่ 
(1)  ยานยนตน์ั้นบรรทุกวตัถุระเบิดหรือน ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดน่ากลวัอนัตราย 
(2)  ยานยนตน์ั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยืน่เกินช่องท่ีก าหนดไว ้
(3)  เกิดเพลิงไหม ้หรือภยัธรรมชาติในบริเวณท่ีจอดยานยนตแ์ห่งนั้น 
(4)  ยานยนตท่ี์ท าการคา้หรือบริการ 
(5)  เทศบาลนครปากเกร็ดจ าเป็นจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีตามขอ้6 ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน 
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ขอ้ 9 ความในขอ้ 7 และขอ้ 8 มิให้ใช้บงัคบักบัยานยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ             
ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ดแลว้ 

ขอ้ 10 ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใด ๆ อนัเป็นการกีดขวางต่อการจอดยานยนต์ในท่ี   
จอดยานยนต ์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ขอ้ 11 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี มีโทษตามกฎหมายวา่ดว้ย จดัระเบียบการจอดยานยนต ์            
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

ขอ้ 12 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีและให้มีอ านาจออก
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2550 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
     เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
   (นายเชิดวทิย ์ ฤทธิประศาสน์) 
                    ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด              
มีการขยายตวัทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากข้ึน และมียานยนต์เขา้ออกเพื่อท าธุรกิจ    
ในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์ห้เป็นระเบียบร้อย เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยของผูใ้ช้ยานยนต์และประชาชนผูส้ัญจรไปมา และเทศบัญญัติเทศบาลต าบล      
ปากเกร็ด เร่ือง จดัระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์       
ในปัจจุบนั และเพื่อการจดัระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศ
บญัญติัน้ี 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ท้ายเทศบัญญตัิ 
 

ประเภท 
ช่ัวโมงแรก/

บาท 
ช่ัวโมงทีส่อง/

บาท 
ช่ัวโมงต่อไป/

บาท 
หมายเหตุ 

1. รถจกัรยานยนต ์
2. รถยนตข์นาดไม่เกิน 4 ลอ้ 
3. รถยนตข์นาด 6 ลอ้ 
4. รถยนตข์นาด 8 ลอ้ 
5. รถยนตข์นาด 10 ลอ้ 
6. รถยนตข์นาดเกิน 10 ลอ้ 

3 
5 

10 
20 
30 
40 

3 
5 

10 
20 
30 
40 

5 
10 
20 
40 
60 
80 

เศษของชัว่โมง
ใหคิ้ดเป็นหน่ึง
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 101 

เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 
เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย 

พ.ศ. 2550 
.................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  วา่ดว้ย  การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ยงุลาย  ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด   
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  60   ประกอบมาตรา  56 (1)  มาตรา  53 (1) และ
มาตรา  50 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด   
และผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี  จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด  เร่ือง การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย พ.ศ.2550” 
  ขอ้ 2.  เทศบญัญติัน้ีใช้บงัคบัในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นับแต่วนัท่ีได้ประกาศ           
ไวโ้ดยเปิดเผย ณ  ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ดแลว้ เจด็วนั 
  ขอ้ 3.  บรรดาเทศบญัญติั  กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้
ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใด  ท่ีเก็บกวาด           
จากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน 
   “ภาชนะท่ีมีน ้ าขงั”  หมายความวา่  อุปกรณ์  ของใช้  ส่ิงของท่ีใชอ้ยูใ่นอาคาร 
หรือนอกอาคาร และมีน ้าขงัอยู ่ เช่น  โอ่ง  ตุ่มน ้ า  ถงัซีเมนตใ์นหอ้งน ้า  แจกนั  ภาชนะเล้ียงพลูด่าง  ถว้ย
รองขาตู ้ จานรองกระถางตน้ไม ้ อ่างบวั  อ่างเล้ียงปลา  เป็นตน้ 

“เศษวสัดุท่ีมีน ้ าขงั”  หมายความว่า  มูลฝอยหรือเศษส่ิงของท่ีมิได้ใช้แล้ว      
ในอาคาร หรือนอกอาคาร  และมีน ้ าขงัอยู่  เช่น  กระป๋อง  ยางรถยนต์เก่า  ไห  กระถาง  ขวด  เป็นตน้  
หรือช้ินส่วนของวสัดุดงักล่าวท่ีมีน ้าขงัอยู ่
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก   บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน   แพ  คลังสินค้า  
ส านกังาน  หรือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยู ่หรือเขา้ใชส้อยได ้
                  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ี หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ หรือใชส้ัญจรได ้
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   “แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย” หมายความวา่ สภาวะท่ีมีน ้ าขงัไดใ้นระยะเวลาท่ีเกินกวา่  
7  วนั ซ่ึงยุงลายสามารถวางไข่ และพฒันาเป็นลูกน ้ าได้  หรือ แหล่งท่ีตรวจพบลูกน ้ า หรือตวัโม่งยุงลาย
ตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไป 
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
   “เจา้พนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ง    
ใหป้ฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ี
รับผดิชอบงานสาธารณสุข โดยมิไดเ้ป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายสาธารณสุข 
   “ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง”  หมายความว่า พนกังานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ให้เป็นเจา้พนกังานตามมาตรา  44  วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535   

ขอ้ 5.  ห้ามมิให้ผูใ้ด ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึน ซ่ึงมูลฝอย  ภาชนะท่ีมีน ้ าขงั  เศษวสัดุท่ีมี      
น ้ าขงั หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีอาจขงัน ้ าได้ ในท่ีหรือทางสาธารณะ เวน้แต่ในท่ีหรือในถงัรองรับมูลฝอยท่ี
เทศบาลนครปากเกร็ดจดัไวใ้ห้ 
  ขอ้ 6. เจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ตอ้งเก็บกวาดและดูแลมิให ้     
มีมูลฝอย  เศษวสัดุท่ีมีน ้ าขงั  หรือมูลฝอยอ่ืนๆท่ีอาจขงัน ้ าได ้ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ   
รอบ ๆ ทั้งน้ีโดยเก็บลงถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผกูรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใด
ท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  หรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งแนะน า 
  ขอ้ 7. เจา้ของหรือผูค้รอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีแหล่งน ้ าท่ีอาจ
เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  จะตอ้งดูแลมิใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย 
  ข้อ 8. เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดภาชนะ       
ท่ีมีน ้ าขงั เช่น เปล่ียนน ้ าในแจกนั ถว้ยรองขาตูก้บัขา้ว  ถงัซีเมนตใ์นห้องน ้ า  อ่างบวั  อ่างเล้ียงปลา  และ 
ภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีน ้ าขงั อย่างน้อยทุก 7 วนั หรือใส่สารท่ีป้องกนัการวางไข่ของยุงลายได ้และจดัให้มี    
ฝาปิด  ตุ่มน ้าโอ่งน ้า ท่ีมีอยูใ่นอาคารและเคหสถาน 
  ขอ้ 9. ในกรณีท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีไปท าการก าจดัยุงในอาคารหรือ
เคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้น จะตอ้งให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ขอ้ 10. ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ 5  และขอ้ 6  ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  มาตรา  73  วรรคสอง 
               ขอ้ 11. ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ 7  ขอ้ 8   และขอ้ 9  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
   ขอ้ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด   เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจออกขอ้บงัคบั  ระเบียบ   ประกาศหรือค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
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ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2550 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวชิยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
      เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
   (นายเชิดวทิย ์ ฤทธิประศาสน์) 
                    ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ    เห ตุผลในการประกาศใช้ เทศบัญญัติฉบับ น้ี  เน่ืองจากปรากฏว่า มีการเจ็บ ป่วย                   
เป็นโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงอาจจะแพร่ระบาดได ้โดยมียุงลาย
เป็นพาหะของโรคติดต่อน้ี เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจ าเป็นท่ีตอ้งควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลาย    
อนัได้แก่ ภาชนะท่ีมีน ้ าขงั หรือ เศษวสัดุท่ีมีน ้ าขงั และภาชนะรองรับน ้ าอ่ืนๆในอาคาร หรือบริเวณ
บา้นเรือน ซ่ึงหากไม่มีการดูแลเปล่ียนน ้ าเป็นประจ า หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายได ้
จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
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เทศบัญญตัิเทศบาลนครปากเกร็ด 

เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน า้เสียในอาคาร 

พ.ศ. 2551 
.................................... 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วย เร่ืองการติดตั้ ง       
บ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคารในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อนัมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย และมาตรา 56(1) 
และ (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผูว้่าราชการจังหวดันนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ี เรียกว่า “เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ด เร่ืองการติดตั้งบ่อดกั
ไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551” 
  ขอ้ 2 เทศบญัญติัให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศโดยเปิดเผย              
ณ  ส านกังานเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 บรรดาเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบั           
เทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือ     
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูอ่าศยัหรือใชส้อยได ้
   “บ่อดักไขมนั” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน ้ ามนัและไขมนัออกจากน ้ า    
ซ่ึงผา่นการใชแ้ลว้ 
   “การระบายน ้ า” หมายความวา่ การผนัน ้ า การปล่อยน ้ า การเทน ้ า การสาดน ้ า 
หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการถ่ายเทน ้า 

“แหล่งระบายน ้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน ้ า ล ากระโดง ล าราง       
คู คลอง แม่น ้ า ทะเล และแหล่งน ้ าสาธารณะ แหล่งน ้ าธรรมชาติ และแหล่งน ้ าท่ีเป็นของเอกชน ซ่ึงมี  
การเช่ือมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติได ้
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
   “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล        
ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้ง 
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  ขอ้ 5 เทศบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัแก่อาคารท่ีมีการระบายน ้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน ้ า และยงัไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการก าจดัน ้ ามนัและไขมนัส าหรับอาคาร
ประเภทนั้น 

ขอ้ 6 ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตามขอ้ 5 ติดตั้งบ่อดกัไขมนัตามมาตรฐาน    
ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 
  ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนั
ส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศยัหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก
สร้างใหม่ ในวนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัก็ใหด้ าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัเช่นเดียวกนั 
  ขอ้ 7 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   (1) เขา้ตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและตก  

(2) สั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการระบายน ้ าทิ้งลงหรือไหล  
ไปสู่แหล่งระบายน ้ าด าเนินการติดตั้ งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน    
เกา้สิบวนั 

  ขอ้ 8 ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตามขอ้ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บขนน ้ ามนัหรือ
ไขมนัในบ่อดกัไขมนัไปก าจดัและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดกัไขมนัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามปกติ 
  ขอ้ 9 ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน หรือพนักงานเจา้หน้าท่ี               
ในการปฏิบติัการตามขอ้ 7 (1) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
  ขอ้ 10 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ 
7(2) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกิน
วนัละสองร้อยบาท นับแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจา้พนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีก าหนดใหด้ าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนันั้นเป็นตน้ไปจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ           
ถึงการปฏิบติัตามเทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 12 ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้การปฏิบติัตามเทศบญัญติั
น้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารพื้น ท่ีบางแห่ง อาทิ เช่น พื้ นท่ีบนภูเขา พื้ น ท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีชนบท เป็นตน้   

ขอ้ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่งเพื่อปฏิบติัการเป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี   
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(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัมีการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้
ประโยชน์ในการอยู่อาศยั และประกอบกิจการเดียวหรือหลายประเภทรวมกนัเพิ่มมากข้ึน และโดยท่ี
เป็นการสมควรให้มีการก าหนดระบายน ้ าทิ้งของอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน ้ าทิ้ง         
ให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมเก่ียวกับ       
การสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 


