


ค ำน ำ 

  หนงัสือรวมเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด และเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตลอดจนบุคคล 

ผูท่ี้สนใจทัว่ไป ซ่ึงการบงัคบัใชเ้ทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดใหมี้ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการเผยแพร่

ให้ประชาชนได้รับทราบ และเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้เทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดจะตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในเน้ือหาของบทบญัญติัดงักล่าว จึงจะบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  กองวิชาการและแผนงาน หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่หนงัสือรวมเทศบญัญติัเทศบาลนครปากเกร็ดน้ี 

จะเป็นประโยชน์แก่เจา้หน้าท่ีของเทศบาลนครปากเกร็ด และประชาชนทัว่ไป ตรงตามวตัถุประสงค์ของ

ผูจ้ดัท าท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 

         กองวชิำกำรและแผนงำน 



 

สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

- พทุธศักราช ๒๕๓๙ เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงปากเกร็ด 

  ๑. เร่ืองการลดหยอ่นและการยกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี       ๑ 

- พทุธศักราช ๒๕๔๐ เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงปากเกร็ด 

  ๒. เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร          ๓ 

  ๓. เร่ืองการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ         ๒๓ 

- พทุธศักราช ๒๕๔๖ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๔. เร่ืองการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์       ๓๓ 

- พทุธศักราช ๒๕๔๗ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๕. เร่ืองสุสานและฌาปนสถาน          ๓๗ 

- พทุธศักราช ๒๕๔๘ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๖. เร่ืองการเก็บ ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย       ๔๕ 

- พทุธศักราช ๒๕๔๙ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๗. เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ         ๕๙ 

- พทุธศักราช ๒๕๕๐ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๘. เร่ืองจดัระเบียบการจอดยานยนต์         ๙๑ 

  ๙. เร่ืองการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย         ๙๕ 

- พทุธศักราช ๒๕๕๑ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๑๐. เร่ืองการติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร       ๙๙ 

- พทุธศักราช ๒๕๕๕ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๑๑. เร่ืองตลาด            ๑๐๓ 

- พทุธศักราช ๒๕๕๖ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๑๒. เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ฉบบัท่ี๒)      ๑๒๑ 



 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  

เร่ือง            หน้า 

  ๑๓. เร่ืองการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย (ฉบบัท่ี๒)     ๑๒๕ 

  ๑๔. เร่ืองก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิด 

       หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   ๑๒๗ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

เรื่อง  การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ. 2539 

.................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อนและ   
การยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496              
(รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  
(รวมแก้ไขเพ่ิมเติม) เทศบาลเมืองปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด      
และโดยอนุมตัิของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากเกร็ด ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อน
และการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2539” 

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล
เมืองปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว      
ในเทศบัญญัติ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
“ที่ดิน” หมายความว่า  พ้ืนที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ ที่เป็นภูเขา

หรือ ที่มีน้ าด้วย 
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ข้อ 5. ให้ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ

หลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  
หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนได้ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ หนึ่งร้อยตารางวา 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้       
และมีอ านาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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   ประกาศ  ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2539 

    (ลงช่ือ)         เต็ม  พิกุลทอง 
         (นายเต็ม  พิกุลทอง) 
    เทศมนตรี ท าการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 

    อนุมัติ 
(ลงนาม)         สุจริต  ปัจฉิมนันท์ 
        (นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์) 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาล
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112  ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 
เป็นต้นไป เทศบาลเมืองปากเกร็ด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น เ พ่ือใช้ เป็นหลักเกณฑ์                 
ในการด าเนินการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด ให้ถูกต้องเป็นไป         
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496          
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่5)  พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40 
มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2540” 

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว         
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึง่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้  
   “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ ง            
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
   “ สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ      
ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ  และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีสถานที่ไว้ส าหรับบริโภค ณ ที่นั้นหรือ
น าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
   “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ            
ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารใน
รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
   “ อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
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ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด  ซึ่งมพ้ืีนที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่
ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ผู้ใดตั้งหรือใช้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารอยู่แล้วก่อนวันประกาศใช้
เทศบัญญัตินี้ ต้องขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันใช้เทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 6 ความในข้อ5 วรรคแรก ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการดังนี้ 

(1) ประกอบกิจการค้าที่ เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ โดยได้รั บใบอนุญาต          
ส าหรับการนั้นแล้ว 

(2) ท าน้ าแข็งเพ่ือการค้าโดยได้รับอนุญาตส าหรับการนั้นแล้ว รวมตลอดถึง
สะสม และขายน้ าแข็งนั้น ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

(3) ท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้ าแข็ง เฉพาะ 
ก. ผู้รับใบอนุญาตขายของในตลาด 
ข. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

  ข้อ 7 การขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ตามข้อ 5 ให้ยื่นเรื่อง     
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด โดยแสดงให้แจ้งชัดว่าจะใช้สถานที่จ าหน่าย หรือสะสมอาหาร 
  ข้อ 8 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่เป็นผู้ต้องห้าม ตาม
ความเห็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง 
  ข้อ 9 การขอเปลี่ยนตัวผู้รับใบอนุญาตหรือเปลี่ยนประเภท  ให้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการนี้ 
  ข้อ 10 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้เฉพาะสถานที่แห่งเดียวที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต และ
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด และให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น 
  ข้อ 11 ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่           
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ก. สถานที่สะสมอาหาร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ เช่น ใกล้ชิดกับที่ฝังหรือ     

เก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใดซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

(2) พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย  และน้ าขังอยู่ไม่ได้ 
(3) จัดให้มีรางระบายน้ าด้วยวัตถุถาวร เพ่ือให้น้ าระบายไปสู่รางระบายน้ า

สาธารณะ หรือบ่อรับน้ าโสโครกได้สะดวก ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก าหนด และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(4) จัดให้มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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(5) จัดให้มีส้วมเพียงพอ ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 

(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
 (7) ถ้าจะขยาย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และท าให้สุขลักษณะของสถานที่

เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข. สถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดสถานที่และปฏิบัติให้มีลักษณะตาม ข้อ ก. (1) – (7) 
(2 )  จัดให้มี โต๊ ะ  เก้ า อ้ี  หรือที่นั่ งอย่ าง อ่ืนซึ่ งมีสภาพแข็งแรง สะอาด             

และจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมและท าความสะอาด 

ได้ง่าย 
(4)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง 

เก็บ และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(5)  จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ       
ให้เพียงพอตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(6 )  มี การระบายอากาศที่ ดี และส าหรั บห้ องรับประทานอาหารที่ มี
เครื่องปรับอากาศต้องมีเครื่องดูดอากาศ รวมทั้งติดตั้งเครื่องหมาย            
“ ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ด้วย 

(7)  ต้องจัดให้มีส้วมได้สุขลักษณะ และเพียงพอ โดยอัตราที่นั่งของส้วม กับ
จ านวนผู้ใช้ ดังนี้ 

   จ านวนผู้ใช้    จ านวนที่นั่งส้วม 
        (คน)                                             (ที)่ 
        1 - 9                                               1 
      20 - 24     2 
      25 - 49     3 
      50 - 74     4 
      75 -100     5 
           มากกว่า 100 ให้เพ่ิมข้ึน 1 ที่ ต่อการเพิ่มของผู้ใช้ทุก ๆ 30  คน 

(8)  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่  ผ้าเช็ดมือ ให้เพียงพอ 
(9) ต้องจัดให้มีบ่อดักน้ ามัน ไขมัน (Grease Trap) ตลอดจนการก าจัด            

น้ าโสโครกตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
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(10 )  ที่ รองรับสิ่ งปฏิ กู ลของห้ องส้ วม  ต้อ ง เป็ นระบบเซฟติ ก  แทงค์          
(Septic Tank) ต่อกับระบบแอนแอร์โรบิค ฟิลเตอร์ (Anaerobic Filter) 
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

ข้อ 12  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่
จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัด
สัตว์น าโรค 

   (2) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด 
   (3) รักษาห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(4) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลรักษา    
ให้สะอาดอยู่เสมอ 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ 13  ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อ่ืน ๆ รวมทั้ง
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น 
(2) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดหรือเก็บในตู้

รวมทั้งภาชนะเครื่องใช้ เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

(3) น้ าแข็งบริโภค ต้องจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด ป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้ และ
ห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือ เก็บรวมไว้ด้วยกัน ตลอดจนต้องมี
อุปกรณ์ท่ีมีด้ามส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ 

(4) อาหาร  และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียน ต ารับ
อาหาร (อย.                ) หรือมี เครื่องหมายรับรอง ของทางราชการ 

(5 )  การปรุ งรส การถนอมอาหาร จะต้องไม่ ใช้สารพวก ฟอร์ มั ลดี ไฮด์                  
บอริค แอชิด บอแรกซ์ซาลิซัยลิค แอซิด หรือสารอย่างอ่ืนที่เป็นอันตราย    
ต่อสุขภาพ  ในรายที่จ าเป็นอนุญาตให้ใช้โซเดียม เบนโซเอทได้ไม่เกิน 0.1 % 

(6) ห้ามใช้สีย้อมผ้าหรือสีพวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสีอาหาร 
(7) อาหารนั้นจะต้องไม่ท ามาจากสัตว์ที่เป็นโรคหรือสัตว์ที่ตายเอง 
(8) ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา และน้ าจิ้ม ต้องท าด้วยแก้ว กระเบื้อง   

เคลือบขาวมีฝาปิดและช้อนตักท าด้วยสแตนเลสหรือ กระเบื้องเคลือบขาว 
   (9) แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 
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(10) ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก  หรือ        
เนทคลุมผมด้วย 

(11) ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนังและได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต ขาย ท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้ าแข็ง เมื่อมี
เหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพาหะและ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
  ข้อ 15 ผู้ ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร           
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานต่าง ๆที่ก าหนดไว้ 
  ในกรณีสถานที่ ตามวรรคหนึ่ งมี พ้ืนที่ ไม่ เกินสองร้ อย ตาราง เมตร ให้แจ้ งต่ อ               
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตหรือการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดเวลา ห้ามผู้รับใบอนุญาต         
ขายอาหารบางประเภท หรือชนิดใดในเขตท่ีระบุไว้ 
  ข้อ 18 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดเป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะน าโรคติดต่อซึ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ตั้ง  หรือใช้สถานที่เป็นที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหารต่อไปจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้นั้นเสีย 
  ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตคนใดกระท าความผิดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ เจ้าพนักงานท้องถิ่น      
มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ถ้ากระท าความผิดอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ      
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
  ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นค าขอต่อ          
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ ภายใน 15 วัน 
  ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งออกตามเทศบัญญัตินี้ มีอายุหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต หรือวันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
  บรรดาใบอนุญาตที่เทศบาลเมืองปากเกร็ด ได้ออกก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้คงใช้ต่อไปจน
สิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
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ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาต  หรือรับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขซึ่งได้ก าหนดไว้ หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตแนะน าให้ปฏิบัติ
จะมีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

ประกาศ    ณ  วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 

    (ลงช่ือ)       วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
 
อนุมัติ 

(ลงนาม)    วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวีระชัย  แนวบุญเนียร) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการด าเนินการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้เป็นระเบี ยบ
เรียบร้อย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเพ่ือใช้บังคับภายในเทศบาล         
เมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร 

 

ล าดับที่ พื้นที่ประกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร 100 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  10  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  20  ตารางเมตร 
 

150 
3 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  20  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  40  ตารางเมตร 
 

300 
4 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  40  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  60  ตารางเมตร 
 

500 
5 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  60  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  80  ตารางเมตร 
 

700 
6 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  80  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
 

800 
7 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  100  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 
 

1,000 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร 

 

ล าดับที่ พื้นที่ประกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 
 
 
2 

พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  200  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร 
 
พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  300  ตารางเมตร 

 
2,000 

 
3,000 
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แบบ สอ.1 
ค าขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

         เขียนที…่…………………………….. 
     วันที่………เดือน…………..พ.ศ………. 
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….อายุ………ปี 

สัญชาติ…………เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………....................………………………………อยู่บ้าน/ส านักงาน
เลขที…่……….....……….ตรอก/ซอย……………........................……..ถนน………………………….หมู่ที่………………..
ต าบล……………………….อ าเภอ…………………….จังหวัด……………….. โทรศัพท์……………………..………..ขอยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร……………………….......…………..
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ชื่อ………....…………………………………..เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)………………......…………………………………………… 
  2. สถานที่ตั้งเลขที่……………….ตรอก/ซอย.......................………………………………………
ถนน………………….......................หมู่ที่…………………………………โทรศัพท์……………………………จ านวนพ้ืนที่
ประกอบการ…………………………..ตารางเมตร 
  3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ………..........................……………………………….อายุ…………ปี
สัญชาติ…………………อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………..หมู่ที่………..
ต าบล……………….....…………..อ าเภอ……………………......จังหวัด…………………………โทรศัพท์…………………….. 
  4.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
   4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนา 

       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอรับด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน า

หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 

4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
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 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
   ลงชื่อ……………………............…….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (……....…........…………………) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.2 
ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

            เขียนที…่…………………………….. 
     วันที่………เดือน…………..พ.ศ………. 
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….อายุ………ปี 

สัญชาติ……………เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี………………………………………อยู่บ้าน/ส านักงาน
เลขที่…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….หมู่ที…่…..
ต าบล…………………………….อ าเภอ………………………….จังหวดั………………..โทรศัพท์…………………….ขอยื่น
ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ชื่อ………………………………...…........….……..เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................ 
  2. สถานที่ตั้งเลขที่..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………หมู่ที่……..
โทรศัพท์………………….จ านวนพื้นที่ประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร 
  3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ………………….......…..………………….อายุ……….ปี 
สัญชาติ………………..อยู่บ้านเลขท่ี………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อ าเภอ…………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์………..……………………. 
  4.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
   4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนา 

      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้ อง        

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจ       

น าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัว        
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 

4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
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ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ…………………………..….ผู้แจ้ง 
        (……………………………...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.3 
ตราครุฑ 

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

ที…่………./…………….     ส านักงาน………………………………… 
       วันที่……เดือน…................…..พ.ศ……... 
 
  ข้าพเจ้า………………......…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับการแจ้ง
จาก…………………………………………..เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร สถานที่ชื่อ…….........................………….เลขที่………………ตรอก/ซอย………………………………….
ถนน………………………………….ต าบล...........................อ าเภอ............................จังหวัด.................................
โทร………………………………….. 
 
       ลงชื่อ………………………………….. 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร............................................... 
 
หมายเหตุ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
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แบบ สอ.4 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มที่…………เลขที่………../………….    ส านักงาน……………………… 
 
  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ…………………………………อายุ…………ปี 
สัญชาติ……………………..เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………………...อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...หมู่ที…่…….ต าบล………………………
อ าเภอ……………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………….. 
  1. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท…………………………......………........………...
สถานที่ชื่อ…………………………พ้ืนที่ประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยู่เลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………หมู่ที่……..
ต าบล………………………อ าเภอ………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์……………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่………………..........
เลขที่………….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่ สะสมอาหารและปฏิบัติ การ อ่ืนใด เกี่ ยวด้ วยสุ ขลั กษณะตามค าแนะน า                    
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2 ……………………………………………………………………..........................………. 
  ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……….......…พ.ศ…....... 
  สิ้นอายุวันที่……...เดือน…….....……..พ.ศ…….... 
 
       ลงชื่อ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป 

      
 
 

ค าเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
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แบบ สอ.5 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่......…เลขที่………../………….     ส านักงาน......…………................……… 
 
  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ………………….........…………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………..............…..…………... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...หมู่ที…่….
ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จังหวัด………...………………….โทรศัพท์………………….. 

1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...สถานที่
ชื่อ…………………………พ้ืนที่ประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยู่เลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………หมู่
ที…่…………….. โทรศัพท์……………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………...……...........
เลขที่…….....วันที่…..….เดือน…...............พ.ศ……… 
  4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่ สะสมอาหารและปฏิบัติ การ อ่ืนใด เกี่ ยวด้ วยสุ ขลั กษณะตามค าแนะน า                    
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2 …………………………………………………………………............................…………. 
  ออกให้ ณ วันที่……….เดือน……..…....…พ.ศ……. 
  สิ้นอายุวันที่……...เดือน…......………พ.ศ……… 
       ลงชื่อ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

   รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป 

      
 
 

ค าเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
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แบบ สอ.6 

ครุฑ 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 
เล่มที่……เลขที่………../……….    ส านักงาน.............……………....……....... 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้     บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
ชื่อ……………….......………......……อายุ…………ปี สัญชาติ……………………........................... เลขประจ าตัว
ประชาชนเลขท่ี…………………………………...อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที…่.........……….ตรอก/ซอย………………….
ถนน……………….................…...หมู่ที…่………….แขวง/ต าบล…………………เขต/อ าเภอ……………………….......…
จังหวัด………………………….โทรศัพท…์……..………….. 
  1. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท…………………………………………….. .สถานที่
ชื่อ………………………………พ้ืนที่ประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้ งอยู่ เลขที่………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………หมู่ที่…….. .
โทรศัพท…์…………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ……….................….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที…่………………...........
เลขที…่……....….....วันที่….….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2 ….................…………………………………………….........……………………………. 
  ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ……… 
  สิ้นอายุวันที่……...เดือน…...…………..พ.ศ……… 
       ลงชื่อ………………………………….. 
               (…………………………………) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป 

      
 
 

ค าเตือน   แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
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แบบ สอ.7 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่….…เลขที…่……../………….    ส านักงาน......…………………………….. 
 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล 
ชื่อ……………….................................…………………อายุ…………ปี สัญชาติ. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . เลขประจ าตัว
ประชาชนเลขท่ี…………….........................................………………............อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที…่………..….
ตรอก/ซอย………………..............................…….ถนน…………......................................…………...หมูท่ี…่…….....
ต าบล…………….......อ าเภอ…………………………จังหวัด…….......…………………….โทรศัพท…์…….........………….. 
  1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท…………………………………………........................……...
สถานที่ชื่อ…………………......………พ้ืนทีป่ระกอบการ………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยู่เลขที่……….............ตรอก/ซอย…………………………ถนน......................……………
หมู่ที…่……………..โทรศัพท์……………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ….................……….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที…่………………...........
เลขที…่……....….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ…………………. 
  4. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่ สะสมอาหารและปฏิบัติ การ อ่ืนใด เกี่ ยวด้ วยสุ ขลั กษณะตา มค าแนะน า                   
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2 …………....…….........................…………………………………………………………. 
  ออกให้ ณ วันที่………เดือน……………พ.ศ……… 
  สิ้นอายุวันที่……...เดือน…………....พ.ศ……… 
       ลงชื่อ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป 

      
 
 

ค าเตือน   แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
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แบบสอ.8 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
เพื่อจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 
เขียนที.่................................................... 

                                                                              วันที่...........เดือน.....................พ.ศ....... 

  ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ......................................... อายุ...........ปี 
สัญชาติ..............................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมูท่ี.่...................ต าบล.......................................อ าเภอ................................จังหวัด...............................
โทรศัพท.์...........................................ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
เพ่ือจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
                      1.สถานที่ชื่อ.......................................................เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร(ระบุชนิด/หรือประเภทของอาหาร) 
                   2. สถานที่ตั้งเลขที.่.....................ตรอก /ซอย............................ถนน.................................
หมู่ที.่..................ต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์...........................จ านวนพื้นทีป่ระกอบการ...............................ตารางเมตร 

3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ..............................................................อายุ..............ปี  
สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขท่ี................ตรอก / ซอย.........................ถนน........................หมู่ที.่..............
ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด.............................โทรศพัท.์................................... 

4.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือ

รับรองการแจ้ง หากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 

4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุ 
หนังสือรับรองการแจ้ง       

4.3 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
4.4  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
4.5  กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุ

หนังสือรับรองการแจ้งด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบ 
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อ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับ 
มอบอ านาจมาแสดง    
4.6 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
   (ลงชื่อ)..................................................  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
     (..........................................)   หรือผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสงัเขป 
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แบบ สอ.9 
ค าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 

 
เขียนที.่................................................... 

                                                                      วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ............ 

  ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ.............................................................. 
อายุ.........ปี สัญชาติ..............เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................................
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ที.่...................แขวง/ต าบล..................................................................
อ าเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท.์.......................................................... 
ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.............................................................................................................. 
  ด้วย.................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................... ...........................  
  จึงมีความประสงค์........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ...................... .............. 
  ขอรับรองว่าข้อความตามค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต 
                 (..............................................) 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496       
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 
43,54,55,58  และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และ
โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2540” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด  แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  1. เทศบัญญัติของเทศบาลต าบลปากเกร็ด  เรื่อง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2535 
  2. เทศบัญญัติของเทศบาลต าบลปากเกร็ด  เรื่อง  ควบคุมผู้เร่ขาย  พ.ศ. 2535 
  บรรดาเทศบัญญั ติ  กฎ ข้อบั งคับ  ระเบียบ ค าสั่ ง อ่ืนใดในส่ วนที่ตราไว้ แล้ ว                
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได ้
   “เร่ขาย” หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้  
โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
  ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะซึ่งได้ประกาศระบุห้ามไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือ

ผ้าใบบังแดดรวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงบนผิวจราจร 
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(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องท าด้วยวัตถุที่แข็งแรง      
มีขนาดและความสูง  จากพ้ืนตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 

(4) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างท าการค้า
และหลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 

(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
(6) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอ่ืน ตามที่เทศบาล

เมืองปากเกร็ดก าหนด 
(7) ห้ามพาด  ติดตั้งวางแผงค้า  เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กับคอกต้นไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 

(8) ห้ามมิให้ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
(9) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือการกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดที่

ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
(10) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ

จ าหน่ายสินค้า 
(11) หยุดประกอบการค้ากรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  

ตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
(12) หลังจากเลิกท าการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า  

ออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน า ของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ  
และค าสั่งเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ข้อ 7 การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (1) (13) 
(2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย  รวมทั้ง

สวมรองเท้าขณะเตรียมท าประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
(3) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง

หรือจ าหน่ายอาหาร หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 
(5) ที่เตรียมท า ประกอบ ปรุง  และแผงวางจ าหน่าย ต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  

60  เซนติเมตร 
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(6) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ที่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร รวมทั้งต้องจัดให้มีบ่อดัก
ไขมันก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

(7) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(8) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ 
ส าหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน  
และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดี  
อยู่เสมอ 

(9) ใช้น้ าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้  และ
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(10) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่หรือเตรียม ท า  
ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร 

(11) วัสดุใส่เครื่องปรุงรสต่างๆ ต้องไม่ใช้ที่ เป็นพลาสติก ให้ใช้ที่เป็นแก้ว        
เมลามีน สแตนเลส หรือวัสดุอ่ืนที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ        
และมีฝาปิดมิดชิด 

(12) ห้ามใช้มือหยิบจับอาหาร ให้ใช้ที่คีบจับอาหาร หรือถุงมือที่สะอาด เพ่ือใช้
หยิบจับอาหารโดยเฉพาะ 

(13) ห้ามใช้ตะเกียบ ช้อนสังกะสี ที่ตกแต่งสี 
(14) ห้ามใช้กระดาษท่ีพิมพ์ด้วยหมึก ห่อหุ้มอาหาร 
(15) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน

ท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ 
(16) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ

เนื่องจากการจ าหน่าย เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
(17) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  
และค าสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ข้อ 8 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายได ้
(2) ต้องแต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่ง

เสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
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(5) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า 

(6) หยุดประกอบการค้ากรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณะสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  
และค าสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ข้อ 9 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่าย ผู้ช่วยจ าหน่าย  
จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 (1) – (6) 
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 
(3) ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่อาหาร 
(4) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหาร  

ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า ขณะท าการ

เร่ขายอาหาร 
(7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้าท่ีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอจามรดอาหาร ในขณะจ าหน่าย 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และค าสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ข้อ 10 ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้ง
ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้  ดังต่อไปนี้  คือ 

  (1) วัณโรค   (6) โรคคางทูม 
  (2) อหิวาตกโรค   (7) โรคเรื้อน 
  (3) ไข้ไทฟอยด์   (8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
  (4) โรคบิด   (9) ไข้หวัด 
  (5) ไข้สุกใส   (10) โรคอ่ืนๆ ตามที่ทางการแพทย์แจ้งว่า

เป็นโรคติดต่อ 
ข้อ 11 ถ้าปรากฏว่าผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายผู้ ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะ          

ของโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 10  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  ถ้าอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่  
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หรือทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

ข้อ 12  ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 10 
(2) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 

ข้อ 13 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.1 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด  และรูปถ่ายหน้า
ตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 X 1  นิ้ว  ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย  
คนละ 3 รูป เพ่ือติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รปู และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 1 รูป 

ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ สณ. 4 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรง    
ครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1X 1 นิ้ว ของผู้รับขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ       
3 รูป เพ่ือติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัว อีก 1 รูป 

ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตตามข้อ 13 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต  
ตามแบบ  สณ. 2 หรือแบบ สณ. 5  และบัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาตตามแบบ สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6 
แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเก็บขนขยะมูลฝอย  และ
ค่ารักษาความสะอาด ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดที่จะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  
ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ  ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านัก
ท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่ งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด
ค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ 16 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่  หรือทาง
สาธารณะตามประเภทสินค้า  และลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ช่วยจ าหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะ
ประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า  
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ข้อ 17 ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่ วยจ าหน่ายในที่  
หรือทางสาธารณะ ซ่ึงระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต 

ข้อ 18 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า หรือเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.7 พร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ข้อ 19 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ 20 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ

ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8 
ข้อ 21 หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะ

วิธีการจ าหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือรายการอ่ืนใด ให้ยื่น
ค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8 

ข้อ 22 หากปรากฏว่าใบอนุญาต  หรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหาย  ถูกท าลายหรือ
ช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ สณ. 8 เพ่ือขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ แล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาต  และผู้ช่วยจ าหน่าย  ขนาด  1X1 นิ้ว จ านวน 

คนละ  3  รูป 
ข้อ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ให้เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สณ. 2  หรือแบบ สณ. 5 แล้วแต่กรณี  

โดยประทับตราสีแดงค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วยและให้มี  วัน  เดือน  ปีที่
ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้ ว ใบอนุญาตเดิมแล้ว  ระบุสาเหตุการสูญหาย            
ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และเล่ม
ที่  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

(3) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหายหรือช ารุดให้ออกบัตรสุขลักษณะ
ประจ าตัวใหม่ตามแบบ สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี 

ข้อ  24  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค าขอรับใบรับอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้  

แบบ  สณ. 1 
(2) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.2 
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(3) บัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ    
ใช้แบบ  สณ. 3 

(4) ค าขอรับใบรับอนุญาตเป็นผู้ เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้    
แบบ สณ.4 

(5) ใบอนุญาตเร่ขายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 5 
(6) บัตรประจ าตัวผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ      

ให้ใช้ แบบ สณ. 6 
(7) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะให้ใช้แบบ  สณ. 7 
   (8) ค าขออนุญาตการต่างๆ  ให้ใช้แบบ  สณ. 8 
  ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ต้องจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตามเวลาที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ 26 ห้ามผู้รับใบอนุญาตท าการโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ อ่ืน  เว้นแต่เป็นการโอน       
แก่สามี  ภรรยา  บุตร  พี่  และน้อง 
  ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและให้มี
อ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ    ณ  วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
 

    (ลงช่ือ)       วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัติ 

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
       (นายวีระชัย  แนวบุญเนียร) 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุม            
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของ    
ผู้จ าหน่าย หรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีเพ่ือรักษาความสะอาด และป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทน
อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เพ่ือใช้บังคับภายใน
เขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 

ล าดับที่ 
 

รายการ บาท 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า 
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
                                                       ฉบับละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
                                                        ฉบับละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย 
                                                       เดือนละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด 
                                                       ตารางเมตร/บาท/วัน 
 

 
 
 

100 
 
 
 

50 
 
 

25 
 
 
2 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์        
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
29 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนคร
ปากเกร็ด  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี     
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2546”  
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้         
โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว            
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
             “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง และดูแล เอาใจใส่
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ    
         “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
         “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์
อ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
    “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้     
        “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับแต่งตั้ ง           
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
          “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 
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      “สัตวแพทย์” หมายความว่า นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์ของเทศบาล    
นครปากเกร็ด หรือของส่วนราชการอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือ ปัสสาวะ และให้หมายความถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือ มีกลิ่นเหม็น   
  ข้อ 5. ให้เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
                  (1) สุนัข 
                  (2) แมว 
                (3) ช้าง 
                  (4) โค 
                  (5) กระบือ 

(6) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาต
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

          (7) สัตว์อ่ืนๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ 6. ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5. ในที่ หรือทางสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
    ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้  
                (1) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วย หรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์  

(2) เพ่ือกิจกรรมใดๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศก าหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง  
ส่วนใดให้เลี้ยง โดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ  

             (3) เพ่ือการย้ายถิ่นฐานของเจ้าของสัตว์ 
         (4) เพ่ือการกุศล หรือจารีตประเพณี โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (5) เพ่ือในพระราชพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
  ข้อ 7. เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์    ในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือสถานที่ของเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ 5. โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
              (1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิด
ของสัตว์  

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  การอนุญาต  และค่าธรรมเนียม     
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

  ข้อ 8. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท 

และชนิดของสัตว์  โดยมีขนาดเพียงพอแก่ การด ารงชีวิตของสัตว์              
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มีแสงสว่าง   และการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ า    
และก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  ที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง  

(3 )  เมื่ อสั ตว์ตายลง เจ้ าของสัตว์ จะต้องก าจั ดซากสัตว์ และมูลสั ตว์                   
ให้ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์    
น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ จากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(4)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค   
ที่เกิดจากสัตว์ 

(5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีที่ เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ ยง            
ในสถานที่  หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์  และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน  

                            (6)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน  
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน  

เจ้าหน้าที ่ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  
ประกาศ  และค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด  

  ข้อ 9. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เทศบาลนครปากเกร็ด ทราบ
โดยเร็ว โดยเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามค าแนะน า หรือค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ดอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 10. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่     
พบสัตว์ในที่ หรือทางสาธารณะ โดยไม่ปรากฏเจ้าของสัตว์อันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  มีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ด าเนินการ
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ข้อ 11. ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้มีโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
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ประกาศ    ณ  วันที่  24  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2546 
    (ลงช่ือ)      วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
อนุมัติ 

(ลงนาม)        ชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ 
   (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์) 
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดเขตควบคุม   
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการด ารงชีพของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ในที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่ของเอกชน จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ขึ้น 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่อง  สุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน                
พ.ศ.2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ        
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมาตรา 60  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  
และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง สุสานและ  
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2547 ” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  3  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับเก็บ  
ฝัง หรือเผาศพส าหรับประชาชนทั่วไป  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บศพชั่วคราว ในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับเก็บ  ฝัง   
หรือเผาศพส าหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้
ส าหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  หรือ     
ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมอบหมาย 
   “เตาเผาศพ”  หมายความว่า  อาคารหรือสถานที่ท่ีมีไว้ส าหรับเผาศพ 
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  ข้อ  5  ผู้ใดจะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชน  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

ข้อ  6  ห้ามมิให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตหรือสถานที่  ดังนี้ 

(1) เขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  หรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรรเป็นพ้ืนที่     
เ พ่ือนันทนาการ  หรือเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม           
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(2) บริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท้องถิ่น  หรือมีความส าคัญ         
ทางประวัติศาสตร์ 

ข้อ  7  สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ส าหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร  หรือเผาศพต้องอยู่ห่างจาก 

(1) ทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนส าหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่
น้อยกว่าห้าสิบเมตร   

(2) ทางน้ าซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ  ห้วย  แม่น้ า  คลอง  หรือ
แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์อ่ืนไม่น้อยกว่าสี่ร้อยเมตร  เว้นแต่ในกรณีที่
ป้องกันมิให้มีกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่    เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด  สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ าไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยเมตร   

ข้อ  8  สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ 
  ข้อ  9  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชนต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและ       
ฌาปนสถาน 

ข้อ  10  สถานที่ส าหรับเก็บ  หรือฝังศพ  ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) บริเวณสถานที่เก็บ  หรือฝังศพ  ต้องมีก าแพงสูงไม่น้อยกว่าสองเมตร  

โดยรอบและทางเข้าออกต้องมีประตูปิดกั้นหรือมีการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือ
ปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพและได้สุขลักษณะ 

(2)  ที่เก็บศพ  หรือฝังศพต้องห่างจากก าแพงตาม (1) ไม่น้อยกว่าสองเมตร 
(3) พ้ืนที่เก็บศพ  หรือฝังศพต้องมีสภาพที่น้ าท่วมไม่ถึง  หรือมีวิธีป้องกันมิให้น้ า

ท่วมถึง 
(4) ที่เก็บศพต้องท าด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐหรือปูน  มีลักษณะเป็นซองสูงจาก

ระดับพ้ืนดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร 
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(5)  ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ  เคลื่อนย้ายหีบศพได้โดยสะดวก   
และมีฝาท าด้วยโลหะหรือคอนกรีตซึ่งสามารถป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูล
รั่วไหลได้ 

(6) ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพ้ืนซองไม่น้อยกว่า       
สิบเซนติ เมตร  และต้องมีรางระบายสิ่ งปฏิกูลลงบ่อเกรอะบ่อ ซึม           
ซึ่งมีขนาดเพียงพอและได้สุขลักษณะ 

ข้อ  11  เตาเผาศพ  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้   
(1) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติก าจัดกลิ่น  ควัน  และสิ่งปฏิกูล จากการเผาศพ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
(2) ต้องมีท่ีว่างโดยรอบเตาเผาศพไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 
(3) อยู่ห่างจากถนนส าหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่า        

ห้าสิบเมตร 
ความใน (2) และ (3)  ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตก่อนวันที่เทศ

บัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ใช้บังคับ  และไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน    
(2)  และ  (3)  ได ้

ข้อ 12  การเก็บ  ฝัง  หรือเผาศพของผู้ที่ตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ห้ามมิให้ผู้ใด      
ถ่ายศพออกจากหีบศพหรือที่บรรจุเดิมและห้ามมิให้เอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ 
  ข้อ  13  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องด าเนินการเก็บศพ ดังนี้ 

(1) บรรจุศพไว้ในหีบศพที่มั่นคง  มิดชิด  และโดยวิธีซึ่งป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่ง
ปฏิกูลรั่วไหล 

(2) ต้องรักษาและป้องกันให้หีบศพคงอยู่ในสภาพตามข้อ (1) 
(3) ต้องวางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร 

และถ้าจะวางซ้อนทับกัน  ต้องเว้นระยะระหว่างหีบศพล่างกับหีบศพบนให้
ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร 

(4) ให้เขียนชื่อ  นามสกุล  เพศ  วัน  เดือน  ปีที่เกิด  ตาย  และวันรับฝากศพไว้
ที่หีบศพให้ชัดเจนอยู่เสมอ 

(5) ท าทะเบียนศพ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ  14  การเก็บศพโดยวิธีการสร้างที่เก็บศพเป็นพิเศษ อาจท าได้โดยที่เก็บศพนั้น    
ต้องมีคุณสมบัตมิิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล และต้องด าเนินการตามข้อ 15 (4) 
  ข้อ  15  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องด าเนินการฝังศพ ดังนี้ 

(1) ให้หลุมฝังศพแต่ละหลุม อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร 
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(2) ให้หีบศพหรือสิ่งบรรจุศพหรือห่อศพ อยู่ต่ ากว่าระดับพ้ืนไม่น้อยกว่าห้าสิบ
เซนติเมตร 

(3) ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่ผู้ตายจะเป็นญาติกันและ       
ด้วยความยินยอมของเจ้าของศพทุกฝ่าย 

(4) ให้มีป้ายเขียนชื่อ  นามสกุล  เพศ  วัน  เดือน  ปีที่เกิด  ตาย  และวันที่ฝัง
ศพไว้ให้ชัดเจนอยู่เสมอ  และติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อย 

(5) ถ้าศพที่ฝังเป็นศพของผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องท าการท าลาย     
เชื้อโรคที่ศพนั้นด้วยวิธีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ 16  การเผาศพ  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ด าเนินการสุสานและ ฌาปนสถาน
ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1)  ใช้เตาเผาศพตามข้อ 11 (1) 
(2)  รักษาเตาเผาศพ  อุปกรณ์ใช้งาน  บริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาด

อยู่เสมอ  กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือ
ก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ 

  ข้อ 17 การขุดหรือย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ด าเนินการสุสานและ   
ฌาปนสถานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
  ข้อ 18 ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
ต้องรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บ ฝัง หรือเผาศพให้ต้องด้วยสุขลักษณะอยู่
เสมอ และตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ 19 ให้ผู้จัดตั้งและผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้แสดงใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถาน เอกชน และใบอนุญาตด า เนิ นการสุ ส านและ          
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนไว้ในที่ซึ่งเห็นได้
ชัดเจน 

(2) ให้ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ  ส่งรายงานตามแบบท้าย 
 เทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

(3) ให้ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานเอกชน ส่งรายงานตามแบบท้าย            
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเฉพาะในเดือนที่มีการเก็บ  ฝัง  หรือ   
เผาศพ  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

(4) ห้ามมิให้เก็บ  ฝัง  หรือเผาศพที่ไม่มีใบมรณบัตร หรือมีแต่ข้อความไม่ตรง   
ตามที่แจ้งไว้ในใบมรณบัตร  แต่หากได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน  ผู้รับ
แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว  ให้เก็บ  ฝัง  หรือเผาศพ
นั้นได ้
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(5) กรณีมีผู้ขอให้เก็บ  ฝัง หรือเผาศพโดยไม่มีใบมรณบัตร ให้ผู้ด าเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ  หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยทันที 

(6) ให้รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
(7) ให้ป้องกันมิให้สัตว์เข้าไปขุดคุ้ยหลุมฝังศพในสุสานและฌาปนสถาน 

  ข้อ  20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน  ฉบับละหนึ่งพันบาท 
  ข้อ  21 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ      
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  ฉบับละห้าร้อยบาท 
  ข้อ  22 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 20 และข้อ 21 ฉบับละห้าสิบบาท  
  ข้อ  23 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้เป็นไปตามข้อ 20 และข้อ 21 
  ข้อ  24 ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน  ให้ใช้จนถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
  ข้อ  25 สุสานและฌาปนสถานซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นสุสานและ  
ฌาปนสถานก่อนเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกระเบียบก าหนด
เงื่อนไขผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพียงเท่าที่เห็นสมควร 

ข้อ  26 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และมีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครปากเกร็ดนี้ 
 

ประกาศ    ณ  วันที่  23  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2547 
 

    (ลงช่ือ)       วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        ชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์ 
      (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์) 
              ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และการด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติของประชาชน        ใน
เขตเทศบาลนครปากเกร็ด การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการก าหนดมาตรการควบคุมสุสานและฌา
ปนสถาน ซึ่งกาด าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ         แห่ง
กฎหมายประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้
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แบบรายงานการเก็บ ฝัง หรือ เผาศพของสุสานและฌาปนสถาน 
                               สาธารณะ               เอกชน 

ชื่อสุสานและฌาปนสถาน....................................................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด.................................................. 

ประจ าเดือน................................................พ.ศ............................ 
ที ่ ชื่อ  นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน  
(ผู้ตาย) 

เพศ อายุ สัญชาติ ทีอ่ยู่ วัน เดือน
ปี 

ที่ตาย 

สาเหตุ 
การ
ตาย 

มรณบัตร 
เลขที/่ลง

วันที่ 

ออก
โดย 

ส านัก 
ทะเบีย

น 

ชื่อ 
นามสกุล 

ของ 
ผู้จัดการศพ 

จัดการ
ศพโดย 
เก็บ ฝัง
หรือเผา 

หมายเหตุ 

             
             
             
             
             
             

 
        (ลงชื่อ).................................................................ผู้รายงาน 

                              (................................................................) 
                                                           ผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  การเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่อง  การเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี           
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน  และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2548 ” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ        
มูลฝอย พ.ศ.2540   

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว     
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ส่วนที่  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  5  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “  สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“  มูลฝอย  ” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
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“  ที่หรือทางสาธารณะ  ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็น         
ของเอกชน  และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “  อาคาร  ”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  
ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “  มูลฝอยติดเชื้อ  ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 
  กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์  
รวมทัง้ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
   (1)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจ
ชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 
   (2)  วัสดุของมีคม เช่น เข็ม  ใบมีด กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วย
แก้วสไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
   (3)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี 
ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง 
   (4)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
   “  สถานที่  ”  หมายความว่า  ที่ซึ่งไม่ใช่อาคารและสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       
ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  และหรือก าจัด     
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จะต้อง
ด าเนินการเก็บ  ขนหรือก าจัด 
   “  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
   “  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 ข้อ  6  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ  นอกจากที่ท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดจัดไว้ให้ 

 ข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระท า
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือน าสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝัง  หรือถมใน
ที่ดินใด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 ข้อ  8  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีอ านาจออกค าสั่งหรือข้อบังคับ  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และก าจัด    

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น  ๆ 

(2) ก าหนดจ านวน  รูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(3)  ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

 ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดขน  น าพา  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ   
เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอกและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก และทางน้ าซึ่งได้จัดห้องสุขาที่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

 ข้อ  10  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
     ข้อ  11  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใด   

ควรให้เอกชนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการเก็บ  ขน  และหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแทนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น  ทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  
หรือปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่อาคารนั้น  หรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลา  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  
และเมื่อครบก าหนด  30  วันแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เอกชนรายใดราย
หนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  และหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้นโดยเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนด ในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ข้อ  12  ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ย เขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขน
มูลฝอย  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด             
ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ส่วนที่  2 
มูลฝอยติดเชื้อ 

 
  ข้อ  13  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอย  
ติดเชื้อ  นอกจากถ่าย  เท  หรือทิ้ง  หรือก าจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด
หรือจัดให้ 
  ข้อ  14  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ  ขน  และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เว้นแต่จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

ส่วนที่  3 
กิจการรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
  ข้อ  15  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต   จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  16  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินการกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.1   พร้อมกับหลักฐานตามที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ก าหนด 
  ข้อ  17  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ       
ค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้และเป็นกรณีที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.2 
  เงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่เทศบาลนคร
ปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ  18  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ  โดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  ข้อ  19  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือ   
มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามที่ เทศบาล           
นครปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ  20  ผู้ รับใบอนุญาตที่จะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในพ้ืนที่ เทศบาล            
นครปากเกร็ด  ต้องท าหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการไม่น้อยกว่า  15  วัน            
จึงประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ดนั้นได้ 
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  กรณีการด าเนินกิจการเก็บ  ขน  มูลฝอย  หากผู้รับใบอนุญาตเก็บ  ขน  มูลฝอยไม่อาจ
ประกอบกิจการตามก าหนดเวลาที่แจ้งในหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตท าหนังสือแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ทราบไม่น้อยกว่า  7  วัน  ก่อนวันที่ก าหนดเริ่มประกอบกิจการ 

ข้อ  21 ผู้ รั บ ใบอนุญาตจะต้องจัดท าสัญญาเป็นหนั งสื อตามแบบที่ เทศบาล                
นครปากเกร็ดก าหนด  โดยก าหนดเงื่อนไข  วิธีการให้บริการ  อัตราค่าบริการ  และระยะเวลาในการ
ให้บริการ  ความรับผิดในกรณีผิดสัญญาพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมอบให้ผู้รับบริการ 
  สัญญาต้นฉบับพร้อมทั้งส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ผู้รับใบอนุญาตต้องพร้อมที่จะให้เทศบาล
นครปากเกร็ดตรวจสอบได้ตลอดเวลานับแต่วันท าสัญญา   
  ทั้งนี้   อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง        
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  22  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเก็บ  ขน  มูลฝอย  จะเลิกการให้บริการผู้รับบริการรายใด     
ต้องท าเป็นหนังสือแจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อย  15  วัน 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับ
ผู้รับบริการ  เช่น  การเปลี่ยนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการตาม  ข้อ  21 
  ข้อ  23  เมื่อผู้รับใบอนุญาตมีการด าเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาต  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1)  รกัษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ  19  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 

   (2)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  16   
   (3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

(4)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและ
ค าสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ข้อ  24  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ 16 เช่น  การเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ          
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน          
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน       
สิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่งนั้น      
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเดิมไปก่อน    
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ส่วนที่  4 

กิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

  ข้อ  25   คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
  ข้อ  26  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือตาม
แบบที่เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนดกับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตรา
ค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการโดยส่งส าเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่เริ่มการ
ให้บริการ 
  ทั้งนี้   อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง        
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  27  เมื่อผู้รับใบอนุญาตจะเลิกการให้บริการผู้รับบริการรายใด  ต้องท าเป็นหนังสือ 
แจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อย  15  วัน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับ
ผู้รับบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งส าเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่มการ
ให้บริการตามรายละเอียดในสัญญาที่แก้ไขใหม่ 
  ข้อ  28  เมื่อผู้รับใบอนุญาตมีการด าเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาต  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  25  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินการตาม
ใบอนุญาต 

   (2)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  16 
   (3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

(4)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและ
ค าสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ข้อ  29  เมื่อผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอยกเว้น
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  16  ให้ใช้ความในข้อ  24  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ส่วนที่  5 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
  ข้อ  30  เมื่อผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อ              
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  3  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา  
ท้ายเทศบัญญัติแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต          
หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด  จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ   
  ข้อ  31 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ข้อ  32  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก
การด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. 4  ก่อนถึงก าหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ข้อ 33  หากผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ              
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  4  เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะด าเนินการได้ 
  ข้อ 34 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  4  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายใน  
15  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
  ข้อ  35  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. 2  โดยประทับตราสีแดงค าว่า              
“ ใบแทน ”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน     
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 

   (2)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(3)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  
เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

  ข้อ  36  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ   
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  37  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัด          
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. 1 
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(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ        
มูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ  คิด
ค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  2 

(3)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ  ขน  หรือก าจัด           
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  3 

   (4)  ค าขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.  4 
  ข้อ  38  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
  ข้อ  39  ให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ    ณ  วันที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2548 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        พระนาย  สุวรรณรัฐ 
   (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
   
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดห้ามการถ่าย   
เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่เทศบาลนคร     
ปากเกร็ดจัดไว้ให้ ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 
ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ตลอดจน
ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด          
จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท 
1 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(1)  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
       เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
       เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
       เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร 
(2)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ ารายเดือน 
-  ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร                                             เดือนละ 
-  ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  20  ลิตร 
    หรือเศษของแต่ละ  20    ลิตร                                                  เดือนละ 
-  ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร           เดือนละ 
-  ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร   
    หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                       เดือนละ 
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
-  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                                           ครั้งละ 
-  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของ 
   ลูกบาศก์เมตร                                                                       ลูกบาศก์เมตรละ 

(3)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
-  กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน  2  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ 
   ไม่เกิน  13  ลิตร                                                                   เดือนละ 
-  กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน  2  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  13  ลิตร  ค่าเก็บ 
    และค่าขนทุก ๆ  2  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  13  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  2  กิโลกรัม   
    หรือแต่ละ  13  ลิตร                                                              เดือนละ   
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
-  ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง  คิดอัตรา                                                ครั้งละ    
   กรณีท่ีระยะทางเกิน  10  กิโลเมตร  ให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีกกิโลเมตรละ  20  บาท 
   ทั้งนี้  เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  3,000  บาท     
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท 
 
 
 
 
 
2 

-  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน  75  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไม่เกิน  500  ลิตร 
   ให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก                                                               ครั้งละ       
-  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน  75  กิโลกรัม  หรือเกิน  500  ลิตร 
   ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมในอัตราทุก ๆ  75  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  500  ลิตร  หรือ 
    เศษของ  75  กิโลกรัม  หรือ  500  ลิตร                                        หนว่ยละ 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
              ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ                       
              คิดค่าบริการ 
               (ก)  รับท าการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                   ฉบับละ 
               (ข)  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                            ฉบับละ 
               (ค)  รับท าการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ                                  ฉบับละ 
               (ง)  รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                           ฉบับละ 
 

 
400 

 
 

400 
 
 
 

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

เลขที่รับ.............../.................             
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เขียนที.่...................................................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................. 
  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท.์................................................ 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดโดยใช้ 
ชื่อกิจการว่า..............................................................................จ านวนคนงาน............................คน ตั้งอยู่ 
ณ เลขที.่............................หมู่ที.่..........................ต าบล........................อ าเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี  
โทรศัพท.์..................................................... 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  3.ส าเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถ้ามี) 
  4.บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  5.ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
  6.ใบยินยอมให้ทิ้งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                             (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                      (..................................................) 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
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                         แบบ สม.2  

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที.่...............เลขที.่....................ปี........................... 

  อนุญาตให้.......................................................อายุ................ปี...............สัญชาติ............ 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี..............หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................ 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท..................................................................................ค่าธรรมเนียม........................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.......................เลขที.่......................ลงวนัที่...........เดือน..................พ.ศ..................... 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จ านวนคนงาน.................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ที.่..................ต าบล..........................อ าเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 
โทรศัพท.์.........................................โทรสาร.................................. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
        และมูลฝอย พ.ศ............................. 
  (2) ........................................................................................................................... ....... 
       ............................................................................................................................... ... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ.................... 
      ออกให้ ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ.......... 
 
ลงชื่อ.............................................    ลงชื่อ............................................. 
         (...........................................)            (............................................) 
 
ค าเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท่ีได้รับใบอนุญาต 
 2. ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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                        แบบ สม.3 

เลขที่รับ.............../.................          
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนที.่...................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท.์....................................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฎิกูล หรือมูล
ฝอยประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  โดยใช้
ชื่อกิจการว่า.............................................................................จ านวนคนงาน............................คน ตั้งอยู่ 
ณ เลขที.่..................หมู่ที่...........................ต าบล........................อ าเภอ ปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี  
โทรศัพท.์................................................โทรสาร........................................... 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  1.  ใบอนุญาต 
  2...................................................................................................................................... 
 3...................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
             (...............................................) 
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                         แบบ สม.4 

เลขที่รับ.............../.................   
ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนที.่...................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง........................    .อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท.์....................................................... 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จ านวนคนงาน.................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที.่..................ต าบล................................อ าเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 
โทรศัพท.์......................................................โทรสาร............................................... 
  ขอยื่นค าขอต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่ออายุ 
                         (...............................................) 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.  2549 

.................................... 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ

มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1   เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549” 

ข้อ 2   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2540 

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ ง อ่ืนใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว             
ในเทศบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4   ในเทศบัญญัตินี้ 
“กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวน         

การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่ก่อให้เกิด
มลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น
ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง    

ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิต หรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
ข้ อ  5 ให้ กิ จ กา รที่ เ ป็ น อั นตรายต่ อสุ ขภ าพดั ง ต่ อ ไปนี้  เ ป็ นกิ จกา รที่ ต้ อ ง มี                    

การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
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กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
2. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง

เดียวกัน เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือท าประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้ งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
7. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
9. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์     

เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ        

การกระท าอ่ืนต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
11. การสะสมหรือการล้างครั่ง 

         กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
12. การผลิตเนย เนยเทียม 
13. การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ้ิวดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
15. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
16. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ 

พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

17. การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
19. การผลิตแบะแซ 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
21. การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
22. การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น       

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
23. การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ    

บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
27. การค่ัวกาแฟ 
28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
29. การผลิตผงชูรส 
30. การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
33. การผลิตไอศครีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง 
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
36. การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ 
40. การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
43. การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
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45. การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
47. การผลิตยาสูบ 
48. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย 
50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ        

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 52 
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืน

ใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ  ใน

ข้อ 52 
57. การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่

เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ เครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอรี่ 
63. การปะ การเชื่อมยาง 
64. การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
65. การผลิตไม้ขีดไฟ  
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือ      

การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
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67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

68. การอบไม้ 
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
71. การผลิตกระดาษต่างๆ 
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
73. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อ่ืนในท านองเดยีวกัน 
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่

เป็นการให้บริการในข้อ 73 
81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน       

ในท านองเดียวกัน 
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี อ่ืนใด เว้นแต่เป็น             
การให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม 
87. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
88. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่

กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
90. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
91. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
93. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
94. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
95. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์เผา 
97. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
98. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
101. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 

ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
104. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
105. การผลิตกระดาษทราย 
106. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
107. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท า

ละลาย 
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
109. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์    

ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ 
110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
111. การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 58 
112. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์      

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง      
113. การโม่ การบดชัน 
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114. การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
115. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 
116. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ    

ที่คล้ายคลึง 
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
119. การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
120. การผลิต  การสะสม การขนส่ งดอกไม้ เพลิ งหรือสารเคมี อัน เป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะ  

น าโรค  
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

กิจการอื่นๆ 
124. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
125. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์ 
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
128. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
129. การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
130. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
132. การก่อสร้าง 
133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

ข้อ 6   เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบกิจการตามประเภทที่ต้องควบคุมที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   ข้อ 7   ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกับหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
   ข้อ 8   ผู้ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

8.1 สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่มีน้ าท่วมขังและสามารถระบาย
น้ าออกได้โดยสะดวก 
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8.2 ต้องจัดท ารางระบาย หรือบ่อรับน้ าซึ่งรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะ
เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้ าได้สะดวก 

8.3 การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือผู้
อาศัยใกล้เคียง 

   8.4 จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   8.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
   8.6 จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 

8.7 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอ และ
จัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 

8.8 จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการ
อยู่ในสถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมทั้งการก าจัดสิ่ง
ปฏิ กู ลด้ วยวิ ธี ที่ ถู กต้ อ งตามหลั กสุ ขาภิบาล  ตามค าแนะน าของ             
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

8.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ข้อ 9  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลั ก เกณฑ์  วิ ธี ก าร  และ เ งื่ อน ไขที่ ก า หนดไว้  ใ ห้ ออกใบอนุญาตตามแบบที่ เ ทศบาล                    
นครปากเกร็ดก าหนด 

ข้อ 10  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้าย
เทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มา
รับหรือช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

11.1  รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่  
เสมอ ถ้าวัตถุดิบแห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น     
ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะน าโรค 

11.2  ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ท่ีได้รับอนุญาต 
11.3 ปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
11.4 ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ          

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร 
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11.5  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ข้อ 12  การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ  เมื่ อได้ยื่ นค าขอพร้อมกับช าระค่ าธรรมเนี ยมแล้ ว  ใ ห้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่ า                  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้อง
ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบ ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

ข้อ 13  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ     
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 14  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบ       
ถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

14.1   เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ 15  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง “ใบแทน” ก ากับไว้
ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

15.2 ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น 
15.3 บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย          

ถูกท าลาย หรือ ช ารุดในสาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี 
และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ 16   ให้ใช้แบบพิมพ์ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
ข้อ 17   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศ

บัญญัตินี้ หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท า ความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
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ข้อ 18   ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ      
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 19   ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 20   ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ    ณ  วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2549 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
เห็นชอบ 

(ลงนาม)        พระนาย  สุวรรณรัฐ 
        (นายพระนาย  สุวรรณรัฐ) 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในปัจจุบัน  
มีสภาพความเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของสังคมมากข้ึน จึงจ าเป็นต้องก ากับดูแลกิจการต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย        ต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมปัจจุบันและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแล ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 
 

ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง  

 1.1 การเลี้ยงสัตว์บก  
       1.1.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตัว 2,000 
       1.1.2 จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 3,000 
       1.1.3 จ านวนเกิน 100 ตัว 5,000 
 1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก  
       1.2.1 จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 
       1.2.2 จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 2,000 
       1.2.3 จ านวนเกิน 1,000 ตัว 4,000 
 1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ า  
       1.3.1 จ านวนไม่เกิน 1,000 ตัว 500 
       1.3.2 จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 1,000 
       1.3.3 จ านวนเกิน 10,000 ตัว 1,500 
 1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง  
       1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนไม่เกิน 100 ตัว 1,000 
       1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 2,000 
       1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จ านวนเกิน 1,000 ตัว 4,000 
       1.4.4 การเลี้ยงแมลง 1,000 
2. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม  

 2.1 จ านวนไม่เกิน 20 ตัว 2,000 
 2.2 จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 3,000 
 2.3 จ านวนเกิน 100 ตัว 5,000 
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ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม 

1,500 

 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
10,000 

5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 5,000 
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 5,000 
7. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 5,000 
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
5,000 

9. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์   เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 

 

 9.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 9.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 9.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

10. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท า
อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

 

 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. การสะสมหรือการล้างครั่ง 4,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  

12. การผลิตเนย เนยเทียม 4,000 
13. การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 

  



69 

 

ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 13.1 การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา 4,000 
 13.2 การผลิตน้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอส

ปรุงรสอ่ืนๆ 
6,000 

14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

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

15.  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 

16. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

2,000 

17. การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 

 17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 17.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 17.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกัน 20 แรงม้า 3,000 

18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี   
 18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 18.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 18.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

19. การผลิตแบะแซ 2,000 
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

 20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 20.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 
 20.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 
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ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

21. การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ  
 21.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 21.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 21.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 3,000 

22. การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

500 

23. การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 23.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 23.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 23.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 8,000 

24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล  
 24.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 24.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 24.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว  
 25.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 25.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 25.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

26.  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู  
 26.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 26.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 26.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

27. การค่ัวกาแฟ  
 27.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 27.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 27.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 
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28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
 28.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 28.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

29. การผลิตผงชูรส  
 29.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 4,000 
 29.2 โดยใช้เครื่องจักร 8,000 

30. การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค  
 30.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 30.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 30.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 

31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

 31.1 ก าลังการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน 1,000 
 31.2 ก าลังการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน 2,000 
 31.3 ก าลังการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน 3,000 

32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
 32.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 32.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 32.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

33. การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 33.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 750 
 33.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 33.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 34.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 34.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 34.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 10,000 
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36. การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 

 

 36.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 1,000 
 36.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า 3,000 
 36.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 5,000 
 36.4 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 5,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระ

ล้าง 
 

38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
 38.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 38.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 38.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่างๆ  
 39.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 39.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 39.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

40. การผลิตส าสี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 4,000 
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 6,000 
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  

 42.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 42.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 42.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

43. การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช  
 43.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 3,000 
 43.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 6,000 
 43.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 6,000 
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45. การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

6,000 

46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 5,000 
47. การผลิตยาสูบ  

 47.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 6,000 
 47.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 8,000 
 47.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร 5,000 
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย  

 49.1 การผลิต 6,000 
 49.2 การสะสม 1,000 

50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 6,000 
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 6,000 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ  

 52.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 2,000 
 52.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 5,000 
 52.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 6,000 

53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 8,000 
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 52  
 

 54.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 54.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 4,000 
 54.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 6,000 

55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ 52 

6,000 

56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52 8,000 
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57. การท าเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
 57.1 การสะสมแร่ 4,000 
 57.2 การท าเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 4,000 
 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
 58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต์ 10,000 
 58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี  
      58.2.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
      58.2.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร 3,000 
 58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 3,000 

59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

3,000 

60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 

 60.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000 
 60.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 3,000 
 60.3 พ้ืนทีป่ระกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 4,000 
 60.4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร 5,000 

61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 2,000 
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่  

 62.1 การผลิต 5,000 
 62.2 การซ่อม การอัด 1,000 

63. การปะ การเชื่อมยาง  
 63.1 การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์ 500 
 63.2 การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 1,000 

64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 1,500 
 

 
 
 
 

 



75 

 

ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  
65. การผลิตไม้ขีดไฟ 8,000 
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
 

 66.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 66.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 66.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา           
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 

 67.1โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 67.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 67.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

68. การอบไม้ 4,000 
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 3,000 
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  

 70.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 70.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 70.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 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 
 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

73. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

5,000 
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

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

75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

3,000 

76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  
 76.1 มีจ านวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง 5,000 
 76.2 มีจ านวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 10,000 

77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 

 

 77.1 มีจ านวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 2,000 
 77.2 มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 51-100 ห้อง 3,000 
 77.3 มีจ านวนห้องพักเกิน 100 ห้อง 5,000 

78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 4,000 
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ

กิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 
5,000 

80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ 73 

2,000 

81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในท านอง
เดียวกัน 

3,000 

82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

 82.1 พ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
 82.2 พ้ืนที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
 82.3 พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 
 82.4 พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
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ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

2,000 

84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
 84.1 กิจการสวนสนุก 5,000 
 84.2 ตู้เกม  
       84.2.1 มีจ านวนตู้เกมไม่เกิน 5 ตู้ 1,000 
       84.2.2 มีจ านวนตู้เกมเกิน 5 ตู้ แต่ไม่เกิน 10 ตู้ 2,000 
       84.2.3 มีจ านวนตู้เกมเกิน 10 ตู้ 5,000 

85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม 
3,000 

87. การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 1,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

88. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 

5,000 

89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 4,000 
90. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 4,000 
91. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  

 91.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 4,000 
 91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า 5,000 

92. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  
 92.1 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5-10 เครื่อง 1,000 
 92.2 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 11-50 เครื่อง 2,000 
 92.3 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 51-100 เครื่อง 3,000 
 92.4 โดยใช้เครื่องจักรเกิน 100 เครื่อง 5,000 
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ค่าธรรมเนียม 
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93.  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ  
 93.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  3,000 
 91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

94. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
 94.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 94.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 94.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

95. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
 95.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 
 95.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 
 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
 96.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 
 96.2 โดยใช้เครื่องจักร 500 

97. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 4,000 
98. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 98.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 98.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 

99. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 99.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
      99.1.1 จ านวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 1,000 
      99.1.2 จ านวนที่สะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม 2,000 
      99.1.3 จ านวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม 3,000 
 99.2 การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 5,000 

100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 100.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 100.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 
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101. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ  
 101.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 101.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 102.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 102.2 โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น     ผ้า
เบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น  

 

 103.1 การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช 5,000 
 103.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 5,000 

104. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
 104.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 104.2 โดยใช้เครื่องจักร 5,000 

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

 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี  
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร    ตัว

ท าละลาย 
5,000 

108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ  
 108.1 การผลิต การบรรจุ 5,000 
 108.2 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อท่ีไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000 
 108.3 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 
 108.4 ปั้มก๊าซ 5,000 

109. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์    ปิโตร
เลี่ยมต่างๆ 

 

 109.1 การผลิต การกลั่น 10,000 
 109.2 การสะสม การขนส่ง  
        109.2.1 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร 1,000 
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        109.2.2 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร 3,000 
        109.2.3 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร 4,000 
        109.2.4 จ านวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน 30,000 ลิตร 5,000 

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

111. การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58  
 111.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 111.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000 
 111.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 4,000 

112. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์               
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

 112.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 112.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 112.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

113. การโม่ การบดชัน  
 113.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 113.2 โดยใช้เครื่องจักร 4,000 

114. การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  
 114.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 
 114.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 114.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

115. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  
 115.1 การผลิต  5,000 
 115.2 การล้างฟิล์มรูปถ่าย 1,500 
 115.3 การล้างฟิล์มภาพยนต์ 2,000 
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116. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 

 

 116.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 116.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 116.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 117.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 117.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 117.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000 
119. การผลิตน้ าแข็งแห้ง  

 119.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 119.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันตั้งแต่ 5-20 แรงม้า 2,000 
 119.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 4,000 

120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 

10,000 

121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา  
 121.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 121.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 121.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
 122.1 การผลิต 5,000 
 122.2 การบรรจุ 5,000 
 122.3 การสะสมเพ่ือขายส่ง 2,000 
 122.4 การสะสมเพ่ือขายปลีก 2,000 
 122.5 การขนส่ง 2,000 

123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 5,000 
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ที ่ ประเภทกิจการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กิจการอื่นๆ  
124. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

 124.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 124.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 5,000 

125. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 125.1 การผลิต 500 
 125.2 การซ่อม 2,000 

126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
 126.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 126.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร  
 127.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 2,000 
 127.2 การถ่ายเอกสาร 1,000 

128. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 5,000 
129. การประกอบกิจการโกดังสินค้า 5,000 
130. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  

 130.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
 130.2 โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
 131.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000 
 131.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000 
 131.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000 

132. การก่อสร้าง  
 132.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 
 132.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า 6,000 
 132.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 10,000 

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

 
           เขียนที.่.................................................... 
                                                               วัน...........เดือน..................................พ.ศ................. 
ข้าพเจ้า........................................................................ .............อายุ.................ปี   สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................... 
แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ..........................จังหวัด.....................โทรศัพท.์.............................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการ 
      สถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ประเภท......................................... 
           โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
       กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.......................................... 
             มีคนงาน...................คน ใช้เครื่องจักรขนาด............................แรงม้า 

       กิจการตลาด มีการจ าหน่าย...........................(เป็นประจ า / เป็นครั้งคราว / ตามวันนัด) 
       กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท.............................. 
            ณ บริเวณ.................................เขต........................................... 

ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)   
    เลขที่บัตร................................... 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
     3.1........................................... 
     3.2........................................... 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้ขอใบอนุญาต 
                  (................................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน.......................................ต าบล...................................................โทรศัพท.์................................ 
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
................................................................................................... ................................................................. 

ลงชื่อ........................................................... 
 
ความเห็นผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
....................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ........................................................... 
       
 
ความเห็นปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
 
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ได้ออกใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่..................................เลขที.่............................ 
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย เล่มที่................เลขที.่.................ลงวนัที่..........เดือน...........................พ.ศ........... 
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า) 
 

             เขียนที.่............................................. 
                    วัน.............เดือน..................................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.................ปี   สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ 
แขวง/ต าบล......................เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด...............................โทรศัพท.์.................... 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการประเภท............................... 
ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที.่...............ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ........... 
ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 

1. ใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง   
2.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

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

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     ลงชื่อ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
          (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน................................ต าบล..................................โทรศพัท.์.......................โทรสาร............................ 
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.......................... 
.............................................................................................................. ...................................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
       

 
ความเห็นผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
 
ความเห็นปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
 
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงชื่อ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

ได้ออกใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่............................เลขที.่.................................. 
ใบเสร็จ เล่มที.่....................เลขท่ี.....................ลงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ....................... 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  จัดระเบียบการจอดยานยนต์ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจัดระเบียบ                
การจอดยานยนต์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ( ฉบับที่ 2 )    
พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนต์        
ในเขตเทศบาล พ.ศ.2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ใช้บังคับ พ.ศ.2527  
ประกอบกับกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์      
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจาก            
สภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
       ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบ                     
การจอดยานยนต์ พ.ศ. 2550” 
       ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว 7 วัน 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ 
พ.ศ.2535   

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ข้อบั งคับ ระเบียบ ค าสั่ ง อ่ืนใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ ว                
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
                 “จอดยานยนต์” หมายความรวมถึง หยุดยานยนต์ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้น         
โดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะน ายานยนต์นั้นเคลื่อนที่ไปไม่ได้ 
                “ที่จอดยานยนต์” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ดก าหนดและจัดไว้
เป็นที่จอดยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี้ 
                  “ยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ทุกชนิด รวมถึงรถจักรยานยนต์และรวมถึง
พ่วงตู้  พ่วงท้าย พ่วงข้าง ที่ใช้ส าหรับยานยนต์ชนิดนั้น ๆ ด้วย 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
 

 
 



89 

 

 
(1)  นายกเทศมนตรี 
(2)  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วย

การจราจรทางบก 
(3)  พนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง 

ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ ให้เป็นไปตามระเบียบ         

การจอดยานยนต์ 
(2)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ตามอัตราและวิธีการ

ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
(3)  สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ หรือบริ เวณใกล้ เคียง                      

เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 
(4)  สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้ฝ่าฝืน   เทศ

บัญญัตินี้  ไปชี้แจงเกี่ยวด้วยการฝ่าฝืนนั้น ณ ที่ท าการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกค าสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบตัวผู้
ขับข่ียานยนต์ให้ติดไว้กับยานยนต์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่เห็นได้เมื่อมาท่ี    ยานยนต์ 

ข้อ 6 ให้ก าหนดบริเวณดังต่อไปนี้ เป็นที่จอดยานยนต์ 
(1)  บริเวณที่จอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่แม่น้ า

เจ้าพระยา ถึงห้าแยกปากเกร็ด        
ข้อ 7  ผู้ใดจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนต์ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(1) ให้จอดยานยนต์ ภายในช่องจอดตามชนิดของยานยนต์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ก าหนดไว้ช่องละหนึ่งคัน 
( 2 )  ใ ห้ เ สี ย ค่ า ธ ร รม เนี ย มจอด ย านยนต์ ต า ม อั ต ร าแต่ ล ะป ร ะ เภ ท                      

ของยานยนต์ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ตลอดระยะเวลาที่น ายานยนต์
มาจอดในทีจ่อดยานยนต์          

       ข้อ 8 ห้ามมิให้จอดในที่จอดยานยนต์ที่ก าหนดไว้ เมื่อปรากฏว่า 
(1)  ยานยนต์นั้นบรรทุกวัตถุระเบิดหรือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตราย 
(2)  ยานยนต์นั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่ก าหนดไว้ 
(3)  เกิดเพลิงไหม้ หรือภัยธรรมชาติในบริเวณท่ีจอดยานยนต์แห่งนั้น 
(4)  ยานยนต์ที่ท าการค้าหรือบริการ 
(5)  เทศบาลนครปากเกร็ดจ าเป็นจะต้องใช้พ้ืนที่ตามข้อ6 ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
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ข้อ 9 ความในข้อ 7 และข้อ 8 มิให้ใช้บังคับกับยานยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ             
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดยานยนต์ในที่     
จอดยานยนต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามกฎหมายว่าด้วย จัดระเบียบการจอดยานยนต์             
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 

ประกาศ    ณ  วันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2550 
    (ลงช่ือ)         วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
     เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
         (นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์) 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด              
มีการขยายตัวทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากขึ้น และมียานยนต์เข้าออกเพ่ือท าธุรกิจ    
ในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบร้อย เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ยานยนต์และประชาชนผู้สัญจรไปมา และเทศบัญญัติเทศบาลต าบล      
ปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์       
ในปัจจุบัน และเพ่ือการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ท้ายเทศบัญญัติ 
 

ประเภท 
ชั่วโมงแรก/

บาท 
ชั่วโมงที่สอง/

บาท 
ชั่วโมงต่อไป/

บาท 
หมายเหตุ 

1. รถจักรยานยนต์ 
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 

3 
5 
10 
20 
30 
40 

3 
5 
10 
20 
30 
40 

5 
10 
20 
40 
60 
80 

เศษของชั่วโมง
ให้คิดเป็นหนึ่ง
ชั่วโมง 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด  ว่าด้วย  การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย  ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60 ประกอบมาตรา  56 (1)  มาตรา  53 (1) และ
มาตรา  50 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด   
และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด  เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2550” 
  ข้อ 2.  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นับแต่วันที่ได้ประกาศ           
ไว้โดยเปิดเผย ณ  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว เจ็ดวัน 
  ข้อ 3.  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4.  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด  ที่เก็บกวาด           
จากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
   “ภาชนะที่มีน้ าขัง”  หมายความว่า  อุปกรณ์  ของใช้  สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคาร 
หรือนอกอาคาร และมีน้ าขังอยู่  เช่น  โอ่ง  ตุ่มน้ า  ถังซีเมนต์ในห้องน้ า  แจกัน  ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง  ถ้วย
รองขาตู้  จานรองกระถางต้นไม้  อ่างบัว  อ่างเลี้ยงปลา  เป็นต้น 

“เศษวัสดุที่มีน้ าขัง”  หมายความว่า  มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้ว      
ในอาคาร หรือนอกอาคาร  และมีน้ าขังอยู่  เช่น  กระป๋อง  ยางรถยนต์เก่า  ไห  กระถาง  ขวด  เป็นต้น  
หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ าขังอยู่ 
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  
ส านักงาน  หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ 
                  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 
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   “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า  
7  วัน ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่ และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้  หรือ แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ า หรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่
หนึ่งตัวขึ้นไป 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง    
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด        
ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
   “ผู้ได้รับการแต่งตั้ง”  หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา  44  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535   

ข้อ 5.  ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้น ซึ่งมูลฝอย  ภาชนะที่มีน้ าขัง   เศษวัสดุที่มี      
น้ าขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆที่อาจขังน้ าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลนครปากเกร็ดจัดไว้ให้ 
  ข้อ 6. เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้      
มีมูลฝอย  เศษวัสดุที่มีน้ าขัง  หรือมูลฝอยอ่ืนๆที่อาจขังน้ าได้ ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ   
รอบ ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งแนะน า 
  ข้อ 7. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ 8. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดภาชนะ       
ที่มีน้ าขัง เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ถังซีเมนต์ในห้องน้ า  อ่างบัว  อ่างเลี้ยงปลา  และ 
ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก 7 วัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ และจัดให้มี     
ฝาปิด  ตุ่มน้ าโอ่งน้ า ที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน 
  ข้อ 9. ในกรณีที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคารหรือ
เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 10. ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 5  และข้อ 6  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  มาตรา  73  วรรคสอง 
               ข้อ 11. ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 7  ข้อ 8   และข้อ 9  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
   ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด   เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ   ประกาศหรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
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ประกาศ    ณ  วันที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2550 
    (ลงช่ือ)        วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
          (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
      เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
          (นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์) 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้ เทศบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากปรากฏว่า มีการเจ็บป่วย                   
เป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งอาจจะแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็น
พาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย    อัน
ได้แก่ ภาชนะท่ีมีน้ าขัง หรือ เศษวัสดุที่มีน้ าขัง และภาชนะรองรับน้ าอ่ืนๆในอาคาร หรือบริเวณบ้านเรือน 
ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ า หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ จึงจ าเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี ้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดว่าด้วย เรื่องการติดตั้ง       
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมาตรา 56(1) 
และ (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย              
ณ  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ           
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือ     
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
   “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า     
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
   “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า 
หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง       
คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมี   
การเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล        
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้ า และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
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ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน     
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่าง การปลูก
สร้างใหม่ ในวันทีเ่ทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
  ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล     
ไปสู่แหล่งระบายน้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน      
เก้าสิบวัน 

  ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
  ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่               
ในการปฏิบัติการตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 
7(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวัน
ละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ข้อ 11 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ           
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ชนบท เป็นต้น   

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   

  
ประกาศ    ณ  วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2551 

    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักดิ์ 
         (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
     เห็นชอบ 

(ลงนาม)          เชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 
   (นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์) 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และประกอบกิจการเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพ่ิมมากขึ้น และโดยที่เป็น
การสมควรให้มีการก าหนดระบายน้ าทิ้ งของอาคารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าทิ้ ง               
ให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้ง และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเกี่ยวกับ        
การสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

............................ 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  และ

มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔ ๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลนคร
ปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย

เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศ

บัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

              
ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้ 

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า หรือเป็น
ครั้งหรือตามวันที่ก าหนด 

“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในตลาด 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ 

ที่มีสภาพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ

เนื้อสัตว์ที่มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า   
 “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุง 

ส าเร็จพร ้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
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“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น 
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็น
พาหะน าโรค 

 “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัว
อาคาร แผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน 
บ่อพักน้ าเสีย     ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณ
ตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่า
เชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ สิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด ๒ 
ลักษณะของตลาด 

                
ข้อ ๕. ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ 

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ 

ข้อ ๖. ที่ตั้งของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ ๑ 

ตลาดประเภทท่ี ๑ 
 

ข้อ ๗. ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่
รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
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   ข้อ ๘. อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
  (๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
  (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (๔) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขัง 
และไม่ลื่น 
  (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
  (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น 
สุนัข   มิให้เข้าไปในตลาด 
  (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นอับ 
  (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
  (๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท า
ความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร 
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
  (๑๐) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย
น้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
   (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ า ไม่น้อย
กว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุด 
ต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
   (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผง
จ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
   (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อจ านวน
แผงจ าหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผงขึ้นไป เศษของแผง ๑๐๐ แผงถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ 
แผง 
  (๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

      (๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ 

(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจ ากัด
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เรื่องพ้ืนที่ ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ ๙. ต้องจัดให้มีการขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้   

ข้อ ๑๐. ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑๑. ต้องจัดให้มีที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพ้ืนที่ ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ ๑๒. ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
ตลาดประเภทท่ี ๒ 

 
ข้อ ๑๓. ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่าง

ล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๑๔. สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 (๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่นพ้ืน
คอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

 (๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

 (๔) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดเพียงพอ และจัดให้มีพ้ืนที่ล้างท าความสะอาดและภาชนะ
ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

 (๕) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ า
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สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ใน
กรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อ
ดักไขมันหรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะก็ได้ 

 (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคา โครงสร้างเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๕. ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่
เหมะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 
๕๐ เมตร 

ข้อ ๑๖. ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๗. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

หมวด ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
ข้อ ๑๘. การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน 

เพ่ือสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ ๑๙. การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
ข้อ ๒๐. ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัว
อาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 

 (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน 
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
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 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

 (๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสด และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละ
หนึ่งครั้งก็ได้ 

 (๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 

ข้อ ๒๑. ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน 
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

 (๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่าย
อาหารสด และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้
ด าเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

 (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 

ข้อ ๒๒. เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
 (๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
 (๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า

หรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น   
 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ

ร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
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 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

 (๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
 (๙) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด

ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
ข้อ ๒๓. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
 (๕) การล้างตลาด 
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ข้อ ๒๔. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง

จ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูง

จากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
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 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๕. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ

น าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๒๖. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 
  (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 

 (๔) ในกรณีท่ีเป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง  
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หมวด ๕ 
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน 

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืองค์กรของรัฐ 
 
 ข้อ ๒๗. เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องมี
การแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
  (๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพ้ืนผิว ภาชนะ
อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้
ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 
  (๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส 
หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และ
โรคอ่ืนที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดย
พบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยันว่าบริโภค
อาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งท าให้เกิดการระบาดของโรคจากสินค้าที่
จ าหน่ายในตลาดนั้น 
  (๔) ถังเกรอะหรือถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
 ข้อ ๒๘. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินกิจการตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่
จะเป็นการด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาด เพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ 
ก่อนจะมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกค าสั่งมี
โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการ
ออกค าสั่งดังกล่าวต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 
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หมวด 6 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒๙. ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

แบบพร้อมกับหลักฐานตามท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดก าหนด 
ข้อ ๓๐. เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๓๑. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือการ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ ๓๐ 
ข้อ ๓๓. ให้ใช้แบบพิมพ์ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๓๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่ก าหนดไว้

ท้ายเทศบัญญัตินี้ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับครบจ านวน 
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ข้อ ๓๕. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

ข้อ ๓๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๗. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี ้

 (๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
 (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ ๓๘. การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มี วัน 

เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  
 (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น 
 (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน

สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือตาม

บทแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้า
ผู้ได้รับค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๔๐. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๑. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ข้อ ๔๒. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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บทเฉพาะการ 
 

 ข้อ ๔๓. ภายใต้บังคับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๙ วรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดอยู่ใน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขด าเนินการส ารวจสภาพสุขลักษณะของตลาด
ของเอกชนในเขตรับผิดชอบ หากพบว่าตลาดใดมีสภาพไม่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือ
ข้อก าหนดท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดจัดท าแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ท าการปรับปรุงตลาด หากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาดไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีการจัดท าแผนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี 

 
 ประกาศ ณ วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

       นายวิชัย  บรรดาศักดิ์ 
                                  (นายวิชัย   บรรดาศักดิ์) 

                                  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 - เห็นชอบ 
      นายวิเชียร พุฒิวิญญู 
          (นายวิเชียร   พุฒิวิญญู) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง
ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และตลาดเป็นสถานประกอบการที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ของประชาชน จ าเป็นต้องมีการควบคุมให้มีการด าเนินกิจการที่ต้องด้วย
สุขลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้ก าหนดให้ท้องถิ่น มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม หรือก ากับดูแล
ส าหรับกิจการ หรือการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 

๑. ตลาดประเภทที ่๑    ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
๒. ตลาดประเภทที ่๒    ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
๓. การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้เป็นไปตามอัตรา ๑. และ ๒. แล้วแต่กรณ ี
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แบบ ต.ล.๑ 
แบบค าขอ รับใบอนุญาต 

ให้จัดตั้งตลาด 
เขียนที่................................................................................... 
วันที่............เดือน......................................พ.ศ..................... 

ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ...............ป ีสัญชาต.ิ....................... 
อยู่บ้านเลขที.่..................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................... 
แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ.................................................จังหวัด..........................................  
หมายเลขโทรศัพท.์.......................................................................................................................................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (    )  ตลาดประเภทที่ ๑  
  (    )  ตลาดประเภทที่ ๒ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............................................................ตารางเมตร  ณ  บ้านเลขที.่.....................หมู่ที่
....................ตรอก/ซอย........................................................ถนน.............................................แขวง/ต าบล
............................................ขต/อ าเภอ.........................................................จังหวัด....................................................... 
ต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาดว้ย ดังนี้ 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตวั 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๓.๑ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) 
๓.๒ ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.๑) 
๓.๓............................................................................................................................................. 
๓.๔............................................................................................................................................. 

  ๔.  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
  ๕.  แผนผงับริเวณตลาด 
 ๖........................................................................................................................................................................ 
 ๗........................................................................................................................................................................ 
 ๘........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

(ด้านหลังแบบค าขอ) 
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (...........................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
  (   ) ความเหน็ไม่อนุญาต เพราะ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
     (ลงชื่อ)............................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (...................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................ 
      วันที่........../........../............. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (   )  อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได้ 
              (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                             (ลงชื่อ).......................................................เจา้พนักงานท้องถิ่น 
                                                                       (...................................................) 
                                                              นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด วนัที่.........../........../......... 

แบบ ต.ล.๒ 
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ใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตลาด 

เล่มที.่.........เลขที.่........../............   ส านักงาน.............................................. 
  อนุญาตให้........................................................................................สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี.่..........ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................... 
ต าบล...........................อ าเภอ............................จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................. 
  ข้อ ๑) ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นตลาดประเภท.................ค่าธรรมเนียม............................บาท 
ใบเสร็จเล่มที่...............เลขที.่............./...............ลงวันที.่..........เดือน............................พ.ศ................... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..................................................พ้ืนที่ประกอบการ..............ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ที.่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ต าบล..................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด....................................โทรศัพท.์.................................................. 
  ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑) ............................................................................................ ........................ 
   ๒.๒)..................................................................................... ................................ 
   ๒.๓)................................................................................................................... .. 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน....................................พ.ศ.................. 
   ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................. 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
               (...................................................) 
      ต าแหน่ง......................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/

ปี 
วัน/

เดือน/ปี 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

ที่ออก
ใบอนุญาต 

ที่
หมดอายุ 

เล่มที่ เลขที่ วัน/
เดือน/ปี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      
 
 
 

ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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แบบ ต.ล.๓ 
แบบค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด 
เขียนที.่.................................................................... 
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ................. 

  ข้าพเจ้า........................................................................อายุ...........ปีสัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.์...................................................................... 
  ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่.........ต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า............................................................................................................ 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท.์...................................................................... 

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมนี้ ดังนี้ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
๓. ............................................................................................................................. ....... 
๔. ........................................................................................................................... ........ 
ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
    (..........................................) 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-------------------- 

    
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติ   
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว เจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความในข้อ ๔ ต่อจากบทนิยามค าว่า "การค้า" ของเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
   ""การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน" หมายความว่า การ
ประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
   "การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ 
ทั้งนี้  ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม" 
  ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความในข้อ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ของเทศบัญญัติเทศบาลนคร     
ปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
   "๘๘ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
   ๘๙ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" 
และให้เลื่อนล าดับที่ ๘๘ และ ๘๙ เดิมเป็นล าดับถัดไปจนถึงล าดับที่ ๑๓๕ 
  ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
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ที ่ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
ต่อปี (บาท) 

 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
๘๘ กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน  

 ๘๘.๑ มีพนักงานไม่เกิน ๑๐ คน ๓,๐๐๐ 
 ๘๘.๒ มีพนักงานไม่เกิน ๒๐ คน ๔,๐๐๐ 
 ๘๘.๓ มีพนักงานตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

๘๙ กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  
 ๘๙.๑ มีพนักงานไม่เกิน ๑๐ คน ๓,๐๐๐ 
 ๘๙.๒ มีพนักงานไม่เกิน ๒๐ คน ๔,๐๐๐ 
 ๘๙.๓ มีพนักงานตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

 
  ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
        ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖    
       นายวิชัย บรรดาศักดิ์ 
                     (นายวิชัย   บรรดาศักดิ์) 
                     นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
   เห็นชอบ 
             นายวิเชียร พุฒิวิญญู     
                    (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)  
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒      
ได้ก าหนดให้การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านและการประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกลุ่มกิจการประเภทที่ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงสมควรเพ่ิมเติมรายชื่อกิจการดังกล่าว ในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
.................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา 
๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๖๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนคร
ปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศ บาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓  ให้เพ่ิมความในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ บาท 
๑ (๔) ค่าเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วยรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อ

ระบายน้ าครั้งหนึ่งๆ 
    -เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์
เมตรละ 
    -เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
     เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

  ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        นายวิชัย บรรดาศักดิ์  
                     (นายวิชัย   บรรดาศักดิ์) 
                      นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
        เห็นชอบ 

  นายวิเชียร พุฒิวิญญู 
                   (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) 
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกับการเก็บ ขน และก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วยรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล และฉีดล้างท่อระบายน้ าที่มีอัตราค่าใช้จ่ายสูง จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
จึงออกเทศบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ก าหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ ๓ 
  ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้      

 (๑) บริเวณที่ ๑  หมายความว่า   พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๐ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ ด้านเหนือ  จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต ้
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดถนนศรีสมาน ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
   ๑.๒ ด้านเหนือ  จดถนนศรีสมาน ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ที่จุดซึ่ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศวันตะวันออก เป็นระยะ ๑,๑๕๐ 
เมตร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
   ๑.๓ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ 
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    ด้านตะวันออก   จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนน   ติวานนท์ 
    ด้านใต ้  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันออกวัด
บางพูดใน และโรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา   
   ๑.๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่ งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบ
กับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
เป็นระยะ ๖๕๐ เมตร และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏ
ชื่อ ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปูล่า บรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฟาก
ตะวันออก และทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฟากตะวันออก 
   ๑.๕ ด้านเหนือ  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
   ๑.๖ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 
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   ๑.๗ ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
    ด้านใต ้  จดเส้นตั้งฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์ 
   ๑.๘ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
และโรงเรียนคลองเกลือ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดเส้นตั้งฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
   ๑.๙ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
    ด้านใต ้  จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนน ติวานนท์ 
   ๑.๑๐ ด้านเหนือ  จดเส้นตั้งฉากกับถนนประชาชื่น ที่จุดซึ่ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ 
๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
  (๒)  บริเวณที่ ๒ หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๑๒ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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   ๒.๑ ด้านเหนือ  จดถนนศรีสมาน ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ที่จุดซึ่ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า เป็น
ระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศรีสมาน ฟากใต้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และวัดเรือง
เวชมงคล 
    ด้านใต ้  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๕๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 
    ด้านตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
                   ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๘ 
   ๒.๒ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
    ด้านตะวันออก  จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก และวัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)                     
   ๒.๓   ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 

 ด้านตะวันออก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
และกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลบางพูด ต าบลปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่า
ทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๔ ด้านเหนือ  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก อาคาร
รังวัด กรมที่ดิน ส านักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด และวัดผาสุกมณีจักร 
  ทั้งนี้ ยกเว้นพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๗, หมายเลข 
๘.๑๕ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๘ และหมายเลข ๙.๔ ที่ก าหนดเป็นบริเวณท่ี ๙ 
   ๒.๕ ด้านเหนือ   จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ที่จุดซึ่ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า 
เป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
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    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก 
   ๒.๖ ด้านเหนือ  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ด้านตะวันออก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ๒.๗ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
    ด้านตะวันออก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 
    ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
และกองก ากับการ ๓ กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    ด้านตะวันตก  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ ต าบลบางพูด ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
                     ๒.๘ ด้านเหนือ   จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
    ด้านตะวันออก  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ ต าบลบางพูด ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์ 
   ๒.๙ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
    ด้านตะวันออก  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ ต าบลบางพูด ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
    ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากถนนติวานนท์ บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ
เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งใต้ 
  ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๗  ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๗ 
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   ๒.๑๐ ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ  
    ด้านตะวันออก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์     
    ด้านใต ้  จดสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
สถานสงเคราะห์แรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรก
รับคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ า
ลัดเกร็ด ฝั่งตะวันออก และวัดสนามเหนือ 
                    ทั้งนี้ ยกเว้นพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ทีก่ าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๗  
   ๒.๑๑ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ด้านตะวันออก  จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก 
และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 
    ด้านใต ้  จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน 
ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โครงการชลประทานนนทบุรี 
โรงเรียนชลประทานวิทยา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวา
นนท์ และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนติวานนท์ 
บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร 
   ๒.๑๒ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
    ด้านใต ้  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 
    ด้านตะวันตก  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ ต าบลบางพูด ต าบล
ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด และต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

  (๓)  บริเวณที่ ๓ หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๑๑ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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   ๓.๑ ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 

    ด้านตะวันออก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก 
   ๓.๒ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
    ด้านตะวันออก  จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 
   ๓.๓ ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๕๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
    ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏ

ชื่อที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ฟากตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๖๕๐ เมตร 

    ด้านใต ้  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก 

    ๓.๔   ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 

 ด้านตะวันออก    จ ด ซ อย ข จ ร เ น ติ ยุ ท ธ  ฟ า ก ต ะ วั น ต ก 
ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอ าเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลคลองข่อย 
ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ้อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน้อย ต าบลบาง
กร่าง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก 

 ๓.๕   ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลคลองข่อย 
ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ้อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลท่าอิฐ 
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อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน้อย ต าบลบาง
กรา่ง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดบ่อ โรงเรียนวัดบ่อ  (นันทวิทยา) และโรงเรียนปากเกร็ด 

  ด้านตะวันออก  จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก 
  ด้านใต ้  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ  เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และวัดสนามเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ า

เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก 
 ๓.๖ ด้านเหนือ  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๓๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนย์กลางถนนติวานนท์  และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ 
  ด้านตะวันออก  จดคลองบางพูด  ฝั่งตะวันตก 
  ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลคลองข่อย 
ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางตะไนย์ ต าบลอ้อมเกร็ด ต าบลปากเกร็ด ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอปากเกร็ด ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง ต าบลบางรักน้อย ต าบลบาง
กร่าง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลบางเขน ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
และต าบลบางขนุน ต าบลบางสีทอง ต าบลบางขุนกอง ต าบลบางคูเวียง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก 

  ด้านตะวันตก  จดส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการ
อ าเภอปากเกร็ด  โรงพยาบาลปากเกร็ด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด และ
ซอยขจรเนติยุทธ ฟากตะวันออก 

 ๓.๗ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด  ฝั่งใต้ 
  ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ที่ซึ่งอยู่

ห่างจากถนนติวานนท ์บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะเป็น
ระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งใต้ 

  ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ด้านตะวันตก  จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก 
 ๓.๘ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
  ด้านตะวันออก  จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันตก 
  ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ

ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 
 ๓.๙ ด้านเหนือ  จดคลองบางพูด ฝั่งใต ้
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  ด้านตะวันออก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท 

  ด้านใต ้  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ด้านตะวันตก  จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๐ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓) 
  ด้านตะวันออก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่

ห่างจากถนนติวานนท์  บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ  ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนแจ้ง
วัฒนะเป็นระยะ ๗๕๐ เมตร  เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ  และเส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

  ด้านใต ้  จดวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
  ด้านตะวันตก  จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก 
 ๓.๑๑ ด้านเหนือ  จดส านักงานประถมศึกษาอ าเภอปากเกร็ด 

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโครงการชลประทานนนทบุรี 
  ด้านตะวันออก  จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน 

ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โครงการชลประทานนนทบุรี 
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ 

  ด้านใต ้  จดคลองบางตลาดฝั่งเหนือ 
  ด้านตะวันตก  จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก 

  (๔) บริเวณที่ ๔  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๓ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑ ด้านเหนือ  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ  ๗๐๐ เมตร 
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่นเป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
   ๔.๒ ด้านเหนือ  จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
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ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร   
    ด้านตะวันออก  จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
    ด้านตะวันตก  จด เ ส้ น ขน านระยะ  ๒๐๐  เ มต ร  กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น 
                     ๔.๓ ด้านเหนือ  จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
           
    ด้านตะวันออก  จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันตก 
    ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ และวัดบางพูดนอก 
    ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา 
  ทั้งนี้ ยกเว้นพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๘  
  (๕)  บริเวณท่ี ๕  หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๕ 
   ด้านเหนือ  จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้น
ตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูดบรรจบกับถนนประชาชื่น 
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ 
บรรจบกับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่
ปรากฏชื่อเป็นระยะ ๖๕๐ เมตร 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
ประชาชื่น 
   ด้านใต ้  จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปู
ล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่าเป็นระยะ 
๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด  ฝั่งเหนือ 
  (๖) บริเวณที่ ๖  หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึง ๖.๔ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ 
เมตร กับริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
   ๖.๒ ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ 
เมตร กับริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
  ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๙ หมายเลข ๘.๑๒ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๘ 
   ๖.๓ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
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   ๖.๔ ที่ดินบริเวณสองฝั่งแม่น้ าลัดเกร็ด ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริม
ฝั่งแม่น้ าลัดเกร็ด 
  ทั้งนี้ ยกเว้นพ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่ก าหนดไว้เป็นบริเวณท่ี ๘ 
  (๗)  บริเวณที่ ๗ หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึง ๗.๑๔ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน 
   ๗.๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ 
   ๗.๓ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
   ๗.๔ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) 
   ๗.๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี ๑๑๖ 
   ๗.๖ โรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา 
   ๗.๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
   ๗.๘ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
   ๗.๙ โรงเรียนปากเกร็ด 
   ๗.๑๐ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
   ๗.๑๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
          ๗.๑๒ โรงเรียนคลองเกลือ 
             ๗.๑๓ โรงเรียนชลประทานวิทยา 
   ๗.๑๔ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์                          
  (๘)  บริเวณที่ ๘ หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึง ๘.๑๖ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑  วัดโพธิ์ทองบน 
   ๘.๒  วัดช่องลม 
   ๘.๓  วัดสลักเหนือ 
   ๘.๔  วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) 
   ๘.๕  วัดหงษ์ทอง 
   ๘.๖  วัดโพธิ์บ้านอ้อย 
   ๘.๗  วัดกู ้(วัดพระนางเรือล่ม) 
   ๘.๘  วัดบางพูดนอก 
   ๘.๙  วัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง) 
   ๘.๑๐  วัดบางพูดใน 
   ๘.๑๑  วัดบ่อ 
   ๘.๑๒  วัดสนามเหนือ 
   ๘.๑๓  วัดกลางเกร็ด 
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   ๘.๑๔  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
   ๘.๑๕  วัดผาสุกมณีจักร 
     ๘.๑๖  วัดเรืองเวชมงคล 
  (๙) บริเวณที่ ๙  หมายความว่า  พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึง ๙.๘ มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
   ๙.๑  สถานีย่อยบางพูด การไฟฟ้านครหลวง 
   ๙.๒  กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝ่ายก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้านครหลวง 
   ๙.๓  ส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอ าเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล      
ปากเกร็ด และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด 
   ๙.๔  อาคารรังวัด กรมที่ดิน และส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 
   ๙.๕  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

๙.๖  กองก ากับการ ๓ กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๙.๗  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  สถานสงเคราะห์แรกรับ

เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตา
บอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พิการทางสมองและปัญญา  สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปาก
เกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี  ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึง
นนทบุรี 
    ๙.๘  กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน ส านักงานประถมศึกษา
อ าเภอปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี 
   ทั้งนี้ บริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ บริเวณท่ี ๕ บริเวณที่ ๖ บริเวณที่ 
๗ บริเวณท่ี ๘ และบริเวณท่ี ๙ ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๔ ให้ก าหนดพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ภายในบริเวณท่ี ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซและสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ 
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   (๓) สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ  ห่าน เป็ด  ไก่ งู จระเข้  หรือ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

 (๕) คลังสินค้า 
 (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๗) โรงก าจัดมูลฝอย 
 (๘) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

  (ข) ภายในบริเวณท่ี ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

ชนิด หรือจ าพวก ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  โรงงานห้องเย็นซึ่งเป็นกิจการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและ
สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  
    (๓) สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ าหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
    (๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์
ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๗) คลังสินค้า 
 (๘) โรงก าจัดมูลฝอย 
 (๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

 (ค) ภายในบริเวณท่ี ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
    (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ โรงงานห้องเย็นซึ่งเป็นกิจการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
   (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ  
    (๓) สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับจ าหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   
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    (๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์
ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) คลังสินค้า 
 (๗) สถานีขนส่งสินค้า ที่มีลักษณะเป็นที่ขนถ่ายสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า 
 (๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 (๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๐) โรงก าจัดมูลฝอย 
 (๑๑) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 

 (ง) ภายในบริเวณท่ี ๔  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
    (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด หรือจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้  และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน  
    (๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ 
    (๓) สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับจ าหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
   (๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๗) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 

 (๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
   (๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
  (จ) ภายในบริเวณท่ี ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 

 (๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 (๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

    (๔) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
   (๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

 (๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
 (๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
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 (๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
 (๙) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 (๑๐) โรงพยาบาล 

    (๑๑) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต หรือใช้วัตถุอันตราย หรือ
โรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมีน้ าทิ้งจากขบวนการผลิตเกินวันละ ๕ ลูกบาศก์เมตร 
    (๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ืออุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่มีอัตราส่วนของ
ที่ว่างน้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

  (ฉ) ภายในบริเวณท่ี ๖ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 
 (๑) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
 (๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน 
 (๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๔) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
 (๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
 (๗) โรงก าจัดมูลฝอย 

 (ช) ภายในบริเวณที่ ๗ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจาก
การศึกษาหรือเก่ียวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ 

 (ซ) ภายในบริเวณที่ ๘ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการ
ศาสนา หรือเก่ียวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ 

 (ฌ) ภายในบริเวณท่ี ๙ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกิจการ
ของรัฐ กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์ 
  ข้อ ๕ ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ ๔ ห้ามบุคคลใด ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 
  ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนดตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อ ๔ 
  ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้
ไม่ได ้
   ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
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ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     นายวิชัย บรรดาศักดิ์ 
 (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 

        นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
        เห็นชอบ 
    นายวิเชียร พุฒิวิญญู 

 (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู) 
                    ผูว้่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีการ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและจ านวนประชากรท าให้มีการขยายตัวด้านการก่อสร้างอาคาร แต่มี
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารใน
บางพ้ืนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดเท่านั้น ซึ่งเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจ าเป็นต้องมีกฎหมายในการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารในแต่ละบริเวณที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของชุมชน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ใน
ด้านผังเมือง การรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจ าเป็นต้อง
ออกเทศบัญญัตินี ้



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยำ่งใด

อยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  กำรต้ม  นึง่ หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(๒) กำรกะเทำะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(๕) กำรเก็บรักษำหรือล ำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจำกพืช 

     ในไซโล โกดงั  หรือคลงัสินค้ำ ได้

(๘) กำรเพำะเชือ้เห็ด กล้วยไม้ หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๙) กำรร่อน ล้ำง คดั หรือแยกขนำดหรือคณุภำพของผลิตผล
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     เกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) กำรฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัสตัว์ ซึง่มิใช่สตัว์น ำ้ อยำ่งใด

อยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรฆำ่สตัว์ ได้

(๒) กำรถนอมเนือ้สตัว์ โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลือ ดอง ตำกแห้ง

     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรท ำผลิตภณัฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกเนือ้สตัว์  มนัสตัว์ 

     หนงัสตัว์ หรือสำรทีส่กดัจำกไขสตัว์ หรือกระดกูสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึง่ ทอด หรือบดสตัว์ หรือ

     สว่นหนึง่สว่นใดของสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอำหำร เช่น

     ไข่เค็ม ไข่เยีย่วม้ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด

หมายเหตุ

เร่ือง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖





บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัสตัว์น ำ้ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่

หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๒) กำรถนอมสตัว์น ำ้  โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลือ ดอง ตำกแห้ง

     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

(๓) กำรท ำผลิตภณัฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกสตัว์น ำ้ หนงัหรือ

     ไขมนั  สตัว์น ำ้ ได้ ได้ ได้

๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผกั  พืช หรือผลไม้

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำอำหำรหรือเคร่ืองดืม่จำกผกั พืช หรือผลไม้ และ

     บรรจใุนภำชนะทีผ่นึก และอำกำศเข้ำไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

(๒) กำรถนอมผกั  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตำกแห้ง ดอง

     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเมล็ดพืช หรือหวัพืช 

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรสี  ฝัด หรือขดัข้ำว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้

(๔) กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) กำรปอกหวัพืช หรือท ำหวัพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแทง่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัอำหำรจำกแป้งอยำ่งใดอยำ่งหนึง่

หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๒) กำรท ำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรท ำผลิตภณัฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิน้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัน ำ้ตำล ซึง่ท ำจำกอ้อย  บีช

หญ้ำหวำน หรือพืชอ่ืนทีใ่ห้ควำมหวำนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือ

หลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำน ำ้เช่ือม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) กำรท ำน ำ้ตำลจำกน ำ้หวำนของต้นมะพร้ำว ต้นตำลโตนด

     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึง่มิใช่อ้อย ได้ ได้

๑๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั ชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวำน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๒) กำรคัว่ บด หรือป่นกำแฟ หรือกำรท ำกำแฟผง ได้ ได้

(๓) กำรท ำโกโก้ หรือขนมจำกโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) กำรท ำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจำกช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) กำรท ำเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเคร่ืองดืม่ชนิดผงจำกพืชอ่ืนๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) กำรเช่ือมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือกำรเคลือบ

     ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน ำ้ตำล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๘) กำรอบหรือคัว่ถัว่ หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือกำรเคลือบ

     ถัว่หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน ำ้ตำล  กำแฟ  โกโก้  หรือ

     ช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๐) กำรท ำลกูกวำด หรือทอฟฟ่ี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๑๑) กำรท ำไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ

อำหำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๖) กำรท ำน ำ้มนัสลดั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

(๗) กำรบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

(๘) กำรท ำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่ใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิง

๑๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรท ำน ำ้แข็ง หรือ ตดั ซอย บด 

หรือยอ่ยน ำ้แข็ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัน ำ้ดืม่ เคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี

แอลกอฮอล์ น ำ้อดัลม หรือน ำ้แร่ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือ

หลำยอยำ่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำน ำ้ดืม่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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(๒) กำรท ำเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

 (๔) กำรท ำน ำ้แร่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จำกสิง่ทอ ซึง่มิใช่

เคร่ืองนุง่หม่  อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกสิง่ทอ เป็นเคร่ืองใช้ในบ้ำน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรท ำถงุหรือกระสอบ ซึง่มิใช่ถงุหรือกระสอบพลำสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกผ้ำใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) กำรตบแตง่หรือเย็บปักถกัร้อยสิง่ทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๔ โรงงำนถกัผ้ำ  ผ้ำลกูไม้ หรือเคร่ืองนุง่หม่ด้วยด้ำยหรือเส้นใย 

หรือฟอกย้อมสี หรือแตง่ส ำเร็จ ผ้ำ  ผ้ำลกูไม้ หรือเคร่ืองนุง่หม่

ทีถ่กัด้วยด้ำยหรือเส้นใย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรฟอก ย้อมสี

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒๕ โรงงำนผลิตเสือ่หรือพรมด้วยวิธี ทอ  สำน  ถกั หรือผกูให้เป็นปุ๋ ย

ซึง่มิใช่เสือ่ หรือพรมทีท่ ำด้วยยำงหรือพลำสติก หรือพรมน ำ้มนั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรฟอก ย้อมสี

๒๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั เชือก  ตำข่ำย  แห  หรืออวน

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรผลิตเชือก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน 

     และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๒๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กำย ซึง่มิใช่รองเท้ำ

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรตดัหรือเย็บเคร่ืองนุง่หม่ เข็มขดั ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพนัคอ 
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     เนคไท หกูระตำ่ย  ปลอกแขน  ถงุมือ  ถงุเท้ำจำกผ้ำหนงัสตัว์

     ขนสตัว์ หรือวสัดอ่ืุน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรท ำหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๒ โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์หรือชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์ 

ซึง่มิใช่เคร่ืองแตง่กำย หรือรองเท้ำจำก

(๑) หนงัสตัว์ ขนสตัว์ เขำสตัว์ กระดกูสตัว์ หนงัเทียม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) ใยแก้ว ได้

๓๓ โรงงำนผลิตรองเท้ำ หรือชิน้สว่นของรองเท้ำ ซึง่มิได้ท ำจำกไม้

ยำงอบแข็ง ยำงอดัเข้ำรูป หรือพลำสติกอดัเข้ำรูป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัไม้ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือ

หลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๑) กำรเลือ่ย ไส ซอย เซำะร่อง หรือกำรแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน 

     ทีค่ล้ำยคลงึกนั ได้

(๒) กำรท ำวงกบ ขอบประต ูขอบหน้ำตำ่ง บำนหน้ำตำ่ง

     บำนประต ูหรือสว่นประกอบทีท่ ำด้วยไม้ของอำคำร ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรท ำไม้วีเนียร์ หรือไม้อดัทกุชนิด ได้

(๕) กำรถนอมเนือ้ไม้ หรือกำรอบไม้ ได้

๓๕ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจ ุหรือเคร่ืองใช้จำกไม้ไผ่ หวำย ฟำง

อ้อ  กก  หรือผกัตบชวำ ได้ ได้ ได้ ได้

๓๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จำกไม้ หรือไม้ก๊อก

141

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำภำชนะบรรจ ุเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช้จำกไม้ และ

     รวมถึงชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้

(๔) กำรท ำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจำกไม้ ได้ ได้ ได้

๓๗ โรงงำนท ำเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตง่ภำยในอำคำรจำกไม้

แก้ว  ยำง  หรืออโลหะอ่ืน ซึง่มิใช่เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแตง่

ภำยในอำคำรจำกพลำสติกอดัเข้ำรูป และรวมถึงชิน้สว่นของ

ผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้

๓๙ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจจุำกกระดำษทกุชนิดหรือ

แผ่นกระดำษไฟเบอร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๔๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั

(๑) กำรพิมพ์ กำรท ำแฟ้มเก็บเอกสำร  กำรเย็บเลม่ท ำปก 

     หรือตบแตง่สิง่พิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัยำ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่

หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรผลิตวตัถทุีรั่บรองไว้ในต ำรำยำทีรั่ฐมนตรีว่ำกำร

     กระทรวงสำธำรณสขุประกำศ ได้ ได้

(๒) กำรผลิตวตัถทุีมุ่ง่หมำยส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์

     บ ำบดั บรรเทำ รักษำ หรือป้องกนัโรค หรือ

     ควำมเจ็บป่วยของมนษุย์ หรือสตัว์ ได้ ได้

(๓) กำรผลิตวตัถทุีมุ่ง่หมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สขุภำพโครงสร้ำง

      หรือกำรกระท ำหน้ำทีใ่ดๆ ของร่ำงกำยมนษุย์ หรือสตัว์

      ทีรั่ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุประกำศ แตว่ตัถตุำม

     (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวตัถทุีมุ่ง่หมำยส ำหรับใช้เป็นอำหำร 

     เคร่ืองกีฬำ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรประกอบโรคศิลปะ

     และสว่นประกอบของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรนัน้ ได้ ได้

๔๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั สบู ่เคร่ืองส ำอำง หรือสิง่ปรุงแตง่

ร่ำงกำย อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๓) กำรท ำเคร่ืองส ำอำง หรือสิง่ปรุงแตง่ร่ำงกำย ได้ ได้ ได้

๔๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เคมี 

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๕) กำรท ำเทียนไข ได้

(๗) กำรท ำผลิตภณัฑ์ทีมี่กลิน่หรือควนั เม่ือเผำไหม้ ได้

หมายเหตุ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัยำง อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือ

หลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๔) กำรท ำผลิตภณัฑ์ยำง นอกจำกทีร่ะบไุว้ใน ล ำดบัที ่๕๑ 

     จำกยำงธรรมชำติ หรือยำงสงัเครำะห์ ได้ ได้

๕๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์พลำสติก

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองประดบั

      และรวมถึงชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) กำรท ำภำชนะบรรจ ุเช่น ถงุ หรือกระสอบ ได้ ได้ ได้

(๖) กำรท ำผลิตภณัฑ์ ส ำหรับใช้เป็นฉนวน ได้ ได้ ได้

๕๕ โรงงำนผลิตภณัฑ์ เคร่ืองกระเบือ้งเคลือบ  เคร่ืองปัน้ดินเผำ หรือ

เคร่ืองดินเผำ และรวมถึงกำรเตรียมวสัดเุพ่ือกำรดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๕๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อโลหะอยำ่งใด

อยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสม 

     ผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ หรือผลิตภณัฑ์ปนูปลำสเตอร์ ได้ ได้ ได้

๖๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัถลงุ ผสม ท ำให้บริสทุธ์ิ

หลอม หลอ่ รีด ดงึ หรือผลิตโลหะในขัน้ต้น ซึง่มิใช่เหล็กหรือ 

เหล็กกล้ำ (Non-Ferrous Metal Basic Industries) ได้

๖๑ โรงงำนผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรือ

เคร่ืองใช้ทีท่ ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๒ โรงงำนผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือ

เคร่ืองตบแตง่ภำยในอำคำรทีท่ ำจำกโลหะ หรือโลหะเป็น

สว่นใหญ่ และรวมถึงสว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองเรือน ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หรือเคร่ืองตบแตง่ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โลหะส ำหรับใช้ในกำร

ก่อสร้ำง หรือติดตัง้อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำสว่นประกอบส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงสะพำน ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

      ประตนู ำ้ ถงัน ำ้ หรือปลอ่งไฟ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) กำรท ำสว่นประกอบส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

(๓) กำรท ำสว่นประกอบส ำหรับใช้ในกำรตอ่เรือ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

(๕) กำรท ำสว่นประกอบส ำหรับใช้กบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หลอมหลอ่โลหะ

๖๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ อยำ่งใด

อยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำภำชนะบรรจ ุ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรท ำผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีป๊ัมหรือกระแทก ได้

(๙) กำรท ำเคร่ืองใช้เล็กๆ จำกโลหะ ได้ ได้ ได้

(๑๑) กำรอดัเศษโลหะ ได้ ได้

(๑๒) กำรตดั  พบั หรือม้วนโลหะ ได้ ได้

(๑๓) กำรกลงึ เจำะ คว้ำน กดั ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๕ โรงงำนผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองกงัหนั  และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของเคร่ืองยนต์

หรือเคร่ืองกงัหนัดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๖๖ โรงงำนผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร

ส ำหรับใช้ในกำรกสิกรรมหรือกำรเลีย้งสตัว์ และรวมถึง ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

สว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร  สว่นประกอบหรือ

อปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรส ำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรส ำหรับ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

     โรงเลือ่ย  ไส   ท ำเคร่ืองเรือนหรือท ำไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) กำรท ำ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองกลงึ  เคร่ืองคว้ำน   

      เคร่ืองเจำะ  เคร่ืองกดั (Milling  Machines) เคร่ืองเจียน   

      เคร่ืองตดั  (Shearing  Machines) หรือเคร่ืองไส ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ
      (Shaping  Machines)  ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๗) กำรท ำ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

      เคร่ืองจบั (Jigs) ส ำหรับใช้กบัเคร่ืองมือกล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๖๘ โรงงำนผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง  หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร

ส ำหรับอตุสำหกรรมกระดำษ  เคมี  อำหำร  กำรป่ันทอ

กำรพิมพ์  กำรผลิตซีเมนต์  หรือผลิตภณัฑ์ดินเหนียว  

กำรก่อสร้ำง  กำรท ำเหมืองแร่  กำรเจำะหำปิโตรเลียม

หรือกำรกลัน่น ำ้มนั และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของเคร่ืองจกัรดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๙ โรงงำนผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองค ำนวณ 

เคร่ืองท ำบญัชี เคร่ืองจกัรส ำหรับระบบบตัรเจำะ เคร่ืองจกัร

ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนำล้อก หรือเคร่ือง

อิเลคทรอนิกส์ส ำหรับปฏิบตัิกบัข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกนั หรืออปุกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic 
Data Processing Equipment or Accessories)   เคร่ืองรวม 

รำคำของขำย (Cash  Registers) เคร่ืงพิมพ์ดีด  เคร่ืองชัง่ซึง่มิใช่

เคร่ืองชัง่ทีใ่ช้ในห้องทดลองวิทยำศำสตร์   เคร่ืองอดัส ำเนำซึง่มิใช่

เคร่ืองอดัส ำเนำด้วยกำรถ่ำยภำพ และรวมถึงสว่นประกอบหรือ

อปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๐ โรงงำนผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสบูน ำ้

เคร่ืองอดัอำกำศหรือก๊ำซ เคร่ืองเป่ำลม เคร่ืองปรับหรือถ่ำยเท

อำกำศ เคร่ืองโปรยน ำ้ดบัไฟ ตู้เย็น หรือเคร่ืองประกอบตู้เย็น

เคร่ืองขำยสินค้ำอตัโนมตัิ เคร่ืองล้ำง ซกั  ซกัแห้ง หรือรีดผ้ำ

เคร่ืองเย็บ เคร่ืองสง่ก ำลงักล  เคร่ือยก  ปัน้จัน่  ลิฟต์  บนัไดเลือ่น

รถบรรทกุ  รถแทรกแตอร์  รถพว่งส ำหรับใช้ในกำรอตุสำหรรม 

รถยกซ้อนของ (Stackers) เตำไฟ หรือเตำอบส ำหรับใช้ในกำร

อตุสำหกรรม หรือส ำหรับใช้ในบ้ำน แตผ่ลิตภณัฑ์นัน้ต้องไม่ใช้

พลงังำนไฟฟ้ำ และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของ

ผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๑ โรงงำนผลิต ประกอบ  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร หรือ

ผลิตภณัฑ์ทีร่ะบไุว้ในล ำดบัที ่๗๐ เฉพำะทีใ่ช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองยนต์

ไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  หม้อแปลงแรงไฟฟ้ำ  เคร่ืองสบัหรือ

บงัคบัไฟฟ้ำ  เคร่ืองใช้ส ำหรับแผงไฟฟ้ำ เคร่ือเปลีย่นทำงไฟฟ้ำ

เคร่ืองสง่  หรือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ เคร่ืองส ำหรับใช้บงัคบัไฟฟ้ำ หรือ

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๒ โรงงำนผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทย ุ  เคร่ือง

รับโทรทศัน์ เคร่ืองกระจำยเสียง หรือบนัทกึเสียง เคร่ืองเลน่

แผ่นเสียง  เคร่ืองบนัทกึค ำบอก  เคร่ืองบนัทกึเสียงด้วยเทป

เคร่ืองเลน่หรือเคร่ืองบนัทกึแถบภำพ (วิดิทศัน์) แผ่นเสียง เทป

แม่เหล็กทีไ่ด้บนัทกึเสียงแล้ว  เคร่ืองโทรศพัท์ หรือโทรเลขชนิด

มีสำย หรือไม่มีสำย เคร่ืองสง่วิทย ุเคร่ืองสง่โทรทศัน์ เคร่ืองรับสง่

สญัญำณ หรือจบัสญัญำณ  เคร่ืองเรดำร์  ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นตวั

กึง่น ำหรือตวักึง่น ำชนิดไวทีเ่ก่ียวข้อง (Semi - Conductor or

Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คำปำซิเตอร์

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงทีห่รือเปลีย่นแปลงได้ 

(Fixed or Variable  Electronic  Capacitors  or  Condensers)

 เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกรำฟ  เคร่ืองหรือหลอดฟลโูรสโคป หรือเคร่ือง

หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงกำรผลิตอปุกรณ์ หรือชิน้สว่น

ส ำหรับใช้กบัเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้ำ 

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำหลอดไฟฟ้ำ หรือดวงโคมไฟฟ้ำ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๓) กำรท ำอปุกรณ์ติดตัง้ หรือเต้ำเสียบหลอดไฟฟ้ำ 

     (Fixtures  or  lamp  Sockets  or  Receptacles) 

     สวิตช์ไฟฟ้ำ ตวัตอ่ตวัน ำ (Conductor Connectors) 

     อปุกรณ์ทีใ่ช้กบัสำยไฟฟ้ำ หลอด หรือเคร่ืองประกอบ

     ส ำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเรือ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือ

หลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรตอ่  ซ่อมแซม  ทำสี หรือตอกหมนัเรือในอูต่อ่เรือ นอกจำก

     เรือยำง ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรท ำชิน้สว่นพิเศษส ำหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

๗๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัรถยนต์  หรือรถพว่ง

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรสร้ำง ประกอบ  ดดัแปลง  หรือเปลีย่นแปลงสภำพ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

     รถยนต์หรือ  รถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๗๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัจกัรยำนยนต์  จกัรยำนสำมล้อ

หรือจกัรยำนสองล้อ  อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรสร้ำง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภำพ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

     จกัรยำนยนต์  จกัรยำนสำมล้อ หรือจกัรยำนสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

(๒) กำรท ำชิน้สว่นพิเศษ หรืออปุกรณ์ส ำหรับจกัรยำนยนต์ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

     จกัรยำนสำมล้อ  หรือจกัรยำนสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

หมายเหตุ
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บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๐ โรงงำนผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่น ทีข่บัเคลือ่น

ด้วยแรงคน หรือสตัว์ ซึง่มิใช่จกัรยำน และรวมถึงสว่นประกอบ ซึง่ไม่มีกำรชบุ หรือ

หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลอมหลอ่โลหะ

๘๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออปุกรณ์

วิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย์ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำ  ดดัแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ ซึง่ไม่มีกำรล้ำง ชบุ หรือ

     วิทยำศำสตร์ทีใ่ช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำร ชัง่  เคลือบผิวชิน้งำน

     ตวง  วดั  หรือบงัคบัควบคมุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ โดยใช้สำรเคมี

(๓) กำรท ำเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออปุกรณ์กำรแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรล้ำง ชบุ หรือ
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เคลือบผิวชิน้งำน

โดยใช้สำรเคมี

๘๒ โรงงำนผลิตเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้เก่ียวกบันยัน์ตำหรือ ซึง่ไม่มีกำรล้ำง ชบุ หรือ

กำรวดัสำยตำ เลนส์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ทีใ่ช้แสงเป็นอปุกรณ์ เคลือบผิวชิน้งำน

ในกำรท ำงำน  หรือเคร่ืองอดัส ำเนำด้วยกำรถ่ำยภำพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ โดยใช้สำรเคมี

๘๓ โรงงำนผลิตหรือประกอบนำฬิกำ  เคร่ืองวดัเวลำ หรือชิน้สว่น ซึง่ไม่มีกำรล้ำง ชบุ หรือ

ของนำฬิกำ หรือเคร่ืองวดัเวลำ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เคลือบผิวชิน้งำน

โดยใช้สำรเคมี

๘๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นำก

หรืออญัมณี  อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำเคร่ืองประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มกุ  ทองค ำ

     ทองขำว  เงิน  นำก  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๕ โรงงำนผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถึงชิน้สว่นหรือ

อปุกรณ์ของเคร่ืองดนตรีดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๖ โรงงำนผลิตหรือประกอบเคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองใช้ในกำรกีฬำ  

กำรบริหำรร่ำงกำย  กำรเลน่บิลเลียด  โบว์ลิง่  หรือตกปลำ  

และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดงักลำ่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๘๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบั เคร่ืองเลน่  เคร่ืองมือ หรือเคร่ือง

ใช้ทีมิ่ได้ระบไุว้ในล ำดบัอ่ืน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรท ำเคร่ืองเลน่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรท ำเคร่ืองเขียนหรือเคร่ืองวำดภำพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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(๓) กำรท ำเคร่ืองเพชรหรือพลอย หรือเคร่ืองประดบัส ำหรับ

     กำรแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๔) กำรท ำร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซีป กระดมุ ไม้กวำด  

     แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้ำ  กล้องยำสบู หรือ

     กล้องบหุร่ี หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๕) กำรท ำป้ำย  ตรำ  เคร่ืองหมำย  ป้ำยติดของ  หรือเคร่ือง

     โฆษณำสินค้ำ  ตรำโลหะ หรือยำงแม่พิมพ์ลำยฉล ุ(Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๖) กำรท ำแหคลมุผม  ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

(๗) กำรท ำผลิตภณัฑ์จำกวสัดเุหลือใช้ ทีมิ่ได้ระบไุว้ในล ำดบัใด ได้ ได้ ได้

๘๘ โรงงำนผลิต สง่ หรือจ ำหน่วยพลงังำนไฟฟ้ำ ได้

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๐ โรงงำนจดัหำน ำ้  ท ำน ำ้ให้บริสทุธ์ิ หรือจ ำหน่ำยน ำ้ไปยงัอำคำร

หรือโรงงำนอตุสำหกรรม ได้

๙๑ โรงงำนบรรจสุินค้ำในภำชนะโดยไม่มีกำรผลิตอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ 

หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรบรรจสุินค้ำทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(๒) กำรบรรจกุ๊ำซ ได้

๙๒ โรงงำนห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ซึง่ไม่มีกำรแกะ ล้ำง
หรือแปรสภำพวตัถดุิบ

๙๓ โรงงำนซ่อมรองเท้ำ หรือเคร่ืองหนงั ได้ ได้ ได้
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๙๔ โรงงำนซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้ำ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ส ำหรับใช้ในบ้ำน

หรือใช้ประจ ำตวั ได้ ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบัยำนทีข่บัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์

รถพว่ง  จกัรยำนสำมล้อ  จกัรยำนสองล้อ หรือสว่นประกอบของ

ยำนดงักลำ่ว อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรซ่อมแซมยำนทีข่บัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ หรือสว่น 

     ประกอบของยำนดงักลำ่ว ได้ ได้

(๒) กำรซ่อมแซมรถพว่ง  จกัรยำนสำมล้อ  จกัรยำนสองล้อ หรือ

     สว่นประกอบของยำนดงักลำ่ว ได้ ได้

(๓) กำรพน่สีกนัสนิม ยำนทีข่บัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้

(๔) กำรล้ำงหรืออดัฉีดยำนทีข่บัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๖ โรงงำนซ่อมนำฬิกำ  เคร่ืองวดัเวลำ หรือเคร่ืองประดบัทีท่ ำด้วย 

เพชร  พลอย  ทองค ำ  ทองขำว เงิน  นำก  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

หมายเหตุ



บริเวณ

ล ำดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน บริเวณที ่๑ บริเวณที ่๒ บริเวณที ่๓ บริเวณที ่๔

โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่ โรงงำนจ ำพวกที่

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๗ โรงงำนซ่อมผลิตภณัฑ์ทีมิ่ได้ระบกุำรซ่อมไว้ในล ำดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๙๘ โรงงำนซกัรีด  ซกัแห้ง  ซกัฟอก  รีด  อดั หรือย้อมผ้ำ เคร่ืองนุง่หม่

พรม  หรือขนสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

๑๐๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรตบแตง่หรือเปลีย่นแปลง

 คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์โดย

ไม่มีกำรผลิต อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กำรทำ  พน่  หรือเคลือบสี ได้ ได้

(๒) กำรทำ  พน่ หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร์ หรือ

     น ำ้มนัเคลือบเงำอ่ืน ได้

(๓) กำรลงรัก หรือกำรประดบั ตบแตง่ด้วยแก้ว  กระจก  มกุ

     ทอง  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้

    หมายเหตุ           ล ำดบัที ่                  หมำยถึง      ล ำดบัทีต่ำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

                              ได้                        หมำยถึง      สำมำรถด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

                               โรงงำนจ ำพวกที ่      หมำยถึง       จ ำพวกโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

 

หมายเหตุ
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