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      เจ้าบ้านหมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า

หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ในกรณทีี่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย 
หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนัน้เป็นเจ้าบ้าน
     หน้าที่ของเจ้าบ้าน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรได้ก�าหนดให้เจ้าบ้านมีหน้า

ที่แจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
มีคนเกิดในบ้าน

มีคนตายในบ้าน
มีคนย้ายออก หรือย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
มีการปลูกสร้างบ้าน หรือรื้อถอนบ้าน

     การมอบหมายให้แจ้งแทน ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งได้มอบหมายให้ผู้ใด (ต้องบรรลุ
นติิภาวะ) ไปแจ้งแทนและเมื่อผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผู้มีหน้าที่รับแจ้งแล้วให้ถือว่า

ผู้มีหน้าที่นัน้ได้แจ้งแล้ว

เอกสารการมอบหมาย
บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (รับรองเอกสาร)
บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบ (รับรองเอกสาร)
หนงัสือมอบหมาย

 
กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาของเด็กแจ้งการเกิด

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดงเพื่อแจ้งเกิดและขอสูติบัตร
     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้งการเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของบิดาและมารดา
     3. หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
       4. ส�าเนาทะเบยีนบ้าน (ฉบบัเจ้าบ้าน) ถ้าต้องการย้ายชือ่เข้าอยูใ่นเขตเทศบาลนครปากเกรด็

ส� ำ นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ ำ ล
ติดต ่อเรื่อง   การขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน / การแจ้งเกิด / การแจ้งตาย / การแจ้งย้ายที่อยู่ โทร. 0-2960-9704-14 ต่อ 113, 114, 115, 116

เจ้ำบ้ำน

กำรแจ้งกำรเกิด
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     ขั้นตอนการติดต่อ 
     1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

     2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว 
นายทะเบียนจะมอบสูติบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

     กรณตีายในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตาย

ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตาย
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณบัตร

     1. บัตรประจ�าตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
     3. หนงัสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
     4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)

     ขั้นตอนการติดต่อ

     1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
       2. เมือ่นายทะเบยีนรบัแจ้งการตายและจ�าหน่ายชือ่ผูต้ายในทะเบยีนบ้านเรยีบร้อย
แล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

การแจ้งย้ายออก
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

คนย้ายออกจากบ้าน
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง

     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)

     3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่
     4. หนงัสือมอบหมาย (กรณีมีการมอบหมาย)

     ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
2. เมือ่นายทะเบยีนรบัแจ้งการย้ายออกและจ�าหน่ายย้ายในทะเบยีนบ้านเรยีบร้อย

แล้ว นายทะเบียนจะมอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

คืนให้กับผู้แจ้ง

3. ให้ผู้แจ้งย้ายออกน�าใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังที่เข้า
อยู่ใหม่ภายใน 15 วัน

กำรแจ้งกำรตำย

กำรแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
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การแจ้งย้ายเข้า
     ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้นัน้เข้าอยู่ในบ้าน

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
     3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
     4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่
     ขั้นตอนการติดต่อ
     1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
     2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายเข้าและเพิ่มชื่อผู้ย้ายเข้าในทะเบียนบ้านเรียบร้อย
แล้ว นายทะเบียนจะมอบส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

การแจ้งย้ายที่อยู ่ปลายทาง
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง

     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
     3. หนงัสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนญุาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
     4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
     ขั้นตอนการติดต่อ
     ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด โดยไม่ต้องกลับไปแจ้งการย้าย
ออก ณ ส�านกัทะเบียนที่บ้านเดิมตั้งอยู่
     *การแจ้งย้ายปลายทางต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท*

การแจ้งขอเลขที่บ ้าน
     ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้ง
     2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบอนญุาตปลูกสร้างอาคารและหนงัสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร
     ขั้นตอนการติดต่อ
     1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
     2. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน
     3. อนญุาตและก�าหนดเลขที่บ้าน จัดพิมพ์ทะเบียนบ้านส่งมอบแก่ผู้แจ้ง

การแจ้งการรื้อถอน
     ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
     2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบอนญุาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)
     ขั้นตอนการติดต่อ
     1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
     2. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสภาพการรื้อถอนบ้าน
     3. จ�าหน่ายเลขประจ�าบ้านและเลขที่บ้าน
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     ผู้ที่ประสงค์จะขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนสามารถยื่นค�าขอได้ ณ ส�านกัทะเบียน
อ�าเภอ ส�านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล และส�านกังานเขตทุกแห่ง

การขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
     ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน ภายใน 

60 วัน หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง

     1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     2. สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
     3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้น�าเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง
     4. กรณบีิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ให้น�าใบส�าคัญประจ�าตัวบุคคลต่างด้าวของ

บิดาและมารดาไปแสดงด้วย
     *ไม่เสียค่าธรรมเนียม*

บัตรเดิมหมดอายุ
     เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ท�าบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่
เกนิ 200 บาท แต่หากผูถ้อืบตัรมคีวามประสงค์จะท�าบตัรก่อนบตัรจะหมดอายสุามารถ

ท�าได้ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
การนับวันบัตรหมดอายุ ให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

     *ไม่เสียค่าธรรมเนียม*

บัตรหายหรือบัตรถูกท�าลาย
เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกท�าลายให้แจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ ที่ส�านกัทะเบียนที่

ประสงค์จะท�าบัตร เพื่อท�าบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่

เกิน 200 บาท 
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง

     1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

     3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้น�าเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง
     *เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท*

กำรขอท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
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บัตรเดิมช�ารุด
     หากบัตรเดิมช�ารุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน�้าเลอะเลือนให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน 
หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่ช�ารุด
     3. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
     4. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 3 ให้น�าเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง
     *เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท*

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
     หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน 
หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง
     1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
     2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิม
     3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

กรณีผู ้ถือบัตรย้ายที่อยู ่
     ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับทะเบียนบ้านก็ได้ โดยยื่นค�าขอพร้อม
หลักฐานส�าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ�าตัวประชาชนเดิม
     *เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท*

การเก็บรักษาบัตร
1. เก็บบัตรไว้ในซองพลาสติก และพกบัตรติดตัวไว้เพื่อยืนยันตัวบุคคล
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้บัตรถูกความร้อนหรือวางตากแดด
3. หลีกเลี่ยงการน�าบัตรเข้าใกล้วัสดุที่เป็นแม่เหล็ก
4. ไม่น�าบัตรใส่กระเป๋ากางเกงด้านหลังแล้วนัง่ทับ

ติดต่องานเทศบาลทุกครั้ง โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบตามคู่มือ 
ถ่ายส�าเนารับรอง เพื่อความถูกต้องและความสะดวกรวดเร็ว

ในการรับบริการของท่าน หากมีข้อสงสัยโปรดโทรศัพท์สอบถามก่อนรับบริการ
โทร. 02-960-9704-14 ต่อ 113, 114, 115, 116

ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลนครปำกเกร็ด

  ให ้บริการ  	 								วันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.
											 									 								วันเสาร์	เวลา	09.00-16.00	น.
											 																					ยกเว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์

	 				แจ้งตายได้ทุกวัน	ไม่เว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์
	 														เวลา	08.30-16.30	น.
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การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้

ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก 

อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งใช้หาผลประโยชน์
เป็นสถานประกอบการพาณชิย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ญาติ พ่อ แม่ หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณา
ส�าเนาโฉนดที่ดิน หรือ ส�าเนาสัญญาเช่า (ยืนเสียภาษีใหม่หรือสัญญาเช่าใหม่)
บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ยื่นเสียภาษีใหม่)
หนงัสือมอบอ�านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน)
ใบขออนญุาตปลูกสร้างอาคาร (ยื่นเสียภาษีใหม่)
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนพาณชิย์ ไม่เกิน 6 เดือน (นติิบุคคล)

การช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช�าระค่าภาษี เริ่มเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี

ที่ดินที่ต ้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่
ได้แก่ทีด่นิทีเ่ป็นของบคุคลหรอืคณะบคุคลไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ซึง่มกีรรมสทิธิ์

ในที่ดินต้องเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ถนนส่วนบุคคล หรือบ้านอยู่อาศัยมีเนื้อที่
ดินเกิน 100 ตารางวา ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ�ารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบ�ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน

มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นัน้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะ
เวลา 4 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา
ส�าเนาโฉนดที่ดิน (ยื่นเสียภาษีรายใหม่)
บัตรประจ�าตัวประชาชน (ยื่นเสียภาษีรายใหม่)
ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี)
หนงัสือมอบอ�านาจ กรณทีี่ให้ผู้อื่นมาท�าการแทน

ส� ำ นั ก ก ำ ร ค ลั ง
ติดต ่อเรื่อง   การช�าระภาษีประเภทต่างๆ / ภาษีป้าย / ภาษีบ�ารุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือน และที่ดิน โทร. 0-2960-9704-14 ต่อ 310-312, 317-321

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ�ำรุงท้องที่
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ภาษป้ีาย หมายถงึ ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากป้ายแสดงชือ่ ยีห้่อ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้า
หรอืประกอบกจิการอืน่เพือ่หารายได้ หรอืโฆษณาการค้า หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอื
โฆษณาไว้ทีว่ตัถใุด ๆ  ด้วยอกัษรภาพหรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีน แกะสลกั จารกึหรอืท�าให้ปรากฏด้วยวธิอีืน่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนัน้ได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้าย
นัน้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนัน้ได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนัน้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจ
หาตัวผู้ครอบครองป้ายนัน้ได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนัน้ติดตั้ง หรือ
แสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล�าดับ

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
ในกรณทีี่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม 

หรอืเปลีย่นแปลงแก้ไขป้ายอนัเป็นเหตใุห้ต้องเสยีภาษป้ีายเพิม่ขึน้ ให้เจ้าของป้ายยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

เอกสารประกอบการพิจารณา
ส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ยื่นเสียภาษีใหม่)
ส�าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณนีติิบุคคล)
รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
หนงัสือมอบอ�านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ�านาจ นติิบุคคล)

อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ค่าภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย ค่าภาษี 500 

ตร.ซม. ต่อ 20 บาท
3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ 
   (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต�่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

ค่าภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ป้ายเมื่อค�านวณพื้นที่จ�านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องน�าไป
บัตรประจ�าตัวประชาชน
ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณชิย์
ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

ผู ้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณชิย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนติิบุคคล

รวมทั้งนติิบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส�านกังานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอัน
เป็นพาณชิยกิจตามที่กระทรวงพาณชิย์ก�าหนด

กิจการค้าที่เป ็นพาณิชยกิจ ที่ต ้องจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนีต้้องจดทะเบียนพาณชิย์ คือ
1. การท�าโรงสีข้าว และการท�าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง

ภำษีป้ำย

จดทะเบียนพำณิชย์
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3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท�าการเกี่ยวกับสินค้า
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ�าทาง 

การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ�าทาง การ
ขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศการซื้อหรือขายตั๋วแลกเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน 
การท�าโรงรับจ�าน�า และการท�าโรงแรม

6. ขายหรือให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ 
แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือ แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ การบริการอินเตอร์เนต็ การให้เช่าพื้นที่ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็คทรอนกิส์ผ่านระบบอินเตอร์เนต็

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เนต็
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12. การให้บริการตู้เพลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท�าหัตถกรรมจาก งาช้าง การ

ค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ในกรณีผู้ประกอบกิจการค้า เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล ห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด บริษัทจ�ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หรือบริษัทมหาชน
จ�ากัด ประกอบกิจการค้าตาม (1) - (5) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียน
พาณชิย์ แต่หากประกอบกิจการตาม (6) - (13) ต้องจดทะเบียนพาณชิย์ด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การจดทะเบียนพาณชิย์
1. ค�าขอจดทะเบียนพาณชิย์ (แนบ ทพ.)

2. ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้จดทะเบียน
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียน
4. หนงัสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
(กรณตี้องการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ)
ส�าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท (กรณี

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด และบริษัท
มหาชนจ�ากัด) 

5. กรณีผู้จดทะเบียนมิได้เป็นเจ้าบ้านในสถานที่ที่ใช้
ประกอบการต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 หนงัสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส�านกังานใหญ่
5.2 ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูใ้ห้ความยนิยอมเป็นเจ้าบ้าน หรอื

ส�าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

5.3 แผนที่ตั้งร้าน
6. หนงัสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)
7. ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ (ถ้ามี)
8. กรณขีายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี

หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส�าเนาหนงัสือ
อนญุาต หรอืหนงัสอืรบัรองให้เป็นผูจ้�าหน่ายหรอืให้เช่าสนิค้าดงักล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ ขายหรือให้เช่าหรือส�าเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ

9. กรณปีระกอบกจิการค้าอญัมณหีรอืเครือ่งประดบัซึง่ประดบัด้วยอญัมณี 
ต้องด�าเนนิการและให้ตรวจสอบและเรยีกหลกัฐานแสดงจ�านวนเงนิทนุ โดยเชญิ
ผู้ประกอบการพาณชิยกิจมาให้ข้อเท็จจริง ของแหล่งที่มาของเงินทุนหรือชี้แจง
เป็นหนงัสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้ การช�าระภาษีถือเป็นหน้าที่ 

ไม่ช�าระตามเวลามีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ

 

ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษโีรงเรอืน
และที่ดินหรือกรอกรายการไม่ถูกต้องตามความจริง ผู้นัน้มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมาย

เรียกของพนกังานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียด

ยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้องไม่น�าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบ
ค�าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม ผู้นั้นมีความผิดต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

ให้ถ้อยค�าเทจ็ ตอบค�าถามด้วยถ้อยค�าอนัเป็นเทจ็ หรอืน�าพยาน

หลกัฐานเป็นเทจ็มาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่ง
การเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

หรอืน�าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายาม

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง

โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
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ข้อแนะน�ำกำรขออนญุำตก่อสร้ำง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นย้ำยอำคำร
ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒

อาคารหมายความว่า
1. ตกึ บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลงัสนิค้า ส�านกังานและสิง่ทีส่ร้างขึน้อย่างอืน่ ซึง่บคุคลอาจเข้า

อยู ่หรอืเข้าใช้สอยได้
2. อฒัจนัทร์ หรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้อย่างอืน่เพือ่ใช้เป็นทีช่มุนมุของประชาชน
3. เขือ่น สะพาน อโุมงค์ ทางหรอืท่อระบายน�า้ อูเ่รอื คานเรอื ท่าน�า้ ท่าจอดเรอื รัว้ ก�าแพง หรอื

ประต ูทีส่ร้างขึน้ตดิต่อหรอืใกล้เคยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้ให้บคุคลทัว่ไปใช้สอย
4. ป้ายหรอืสิง่ทีส่ร้างส�าหรบัตดิ หรอืตัง้ป้าย
4.1 ทีต่ดิหรอืตัง้ไว้เหนอืทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหนึง่ตารางเมตร หรอืมนี�า้หนกัรวมทัง้โครงสร้าง
    เกนิสบิกโิลกรมั
4.2 ทีต่ดิหรอืตัง้ไว้ในระยะห่างจากทีส่าธารณะ ซึง่เมือ่วดัในทางราบแล้ว ระยะห่างจากทีส่าธารณะ 
    มน้ีอยกว่าความสงูของป้ายนัน้เมือ่วดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมนี�า้หนกัเกนิกว่าทีก่�าหนดใน
    กฎกระทรวง
5. พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร้างขึน้ เพือ่ใช้เป็นทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเข้าออกของรถ
6. สิง่ทีส่ร้างขึน้อย่างอืน่ ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นีใ้ห้หมายถงึส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย

ลักษณะการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่ต ้องขออนุญาต
1. สร้างอาคารขึน้ใหม่
2. ต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารทีม่อียูแ่ล้ว ซึง่เพิม่น�า้หนกัให้แก่อาคารนัน้ หรอืขยายพืน้ทีม่ากขึน้ ดงันี้
2.1 เพิม่หรอืขยายพืน้ทีช่ัน้หนึง่ชัน้ใด ตัง้แต่ 5 ตารางเมตรขึน้ไป
2.2 เปลีย่นหรอืขยายหลงัคาให้คลมุเนือ้ทีม่ากขึน้กว่าเดมิอนัเป็นการเพิม่น�า้หนกัแก่อาคารเดมิ
2.3 เพิม่หรอืลดจ�านวนเสาหรอืคาน
2.4 เปลีย่นเสา คาน บนัได ผนงั หรอืผนงัเหนอืส่วนประกอบอืน่อนัเป็นการเพิม่น�า้หนกัแก่อาคารเดมิ
2.5 เพิม่น�า้หนกัให้แก่โครงสร้างอาคารเดมิส่วนหนึง่ส่วนใดเกนิร้อยละสบิ
3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่า

    ความสงูของอาคาร
4. อาคารทีอ่ยูห่่างจากอาคารอืน่ หรอืทีส่าธารณะน้อยกว่าสองเมตร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูข้ออนญุาตและเจ้าของทีด่นิ
ส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูข้ออนญุาตและเจ้าของทีด่นิ
ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนติบิคุคลออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน (กรณผีูข้ออนญุาตเป็นนติบิคุคล)
ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนและส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล
แผงผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จ�านวน 3 ชดุ
ส�าเนาโฉนดทีด่นิขนาดเท่าต้นฉบบัจรงิทกุหน้าพร้อมเจ้าของทีด่นิลงนามรบัรองทกุหน้า

ส� ำ นั ก ก ำ ร ช่ ำ ง
ติดต ่อเรื่อง   การขออนญุาตก่อสร้าง รื้อถอน, ดัดแปลงอาคาร โทร. 0-2960-9704-14 ต่อ 820, 823, 826

กำรขออนุญำตเกี่ยวกับอำคำร
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การเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
หนงัสอืยนิยอมของเจ้าของทีด่นิให้ก่อสร้างอาคารในทีด่นิ (กรณผีูข้ออนญุาตไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่นิ)
หนงัสอืยนิยอมให้ก่อสร้างอาคารชดิเขตทีด่นิ (กรณก่ีอสร้างหรอืดดัแปลงชดิเขตทีด่นิข้างเคยีง)
หนงัสอืรบัรองการรบัผดิชอบความเสยีหาย (กรณก่ีอสร้างอาคารใกล้ทรพัย์สนิของผูอ้ืน่)
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมพร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี วศิวกรรมควบคมุ 

(กรณทีีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีควบคมุ)
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมพร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณทีีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีควบคมุ)
รายการค�านวณโครงสร้างแผ่นปกระบชุือ่เจ้าของอาคาร ชือ่อาคาร สถานทีก่่อสร้าง ชือ่คณุวฒุ ิ ทีอ่ยู่

ของวศิวกรผูค้�านวณ พร้อมลงนามทกุแผ่น จ�านวน 1 ชดุ (กรณอีาคารทีก่่อสร้างด้วยวตัถถุาวร และวตัถทุน
ไฟเป็นส่วนใหญ่)

รายการค�านวณระบบบ�าบดัน�า้เสยี จ�านวน 1 ชดุ (กรณอีาคารต้องมรีะบบบ�าบดัน�า้เสยี)
หนงัสอืมอบอ�านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนและส�าเนาทะเบยีน

บ้านของผูม้อบและผูร้บัมอบอ�านาจ (กรณผีูข้ออนญุาตให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอแทนและรบัใบอนญุาต)
แบบแปลนและรายการค�านวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ.2535) (เอกสารที่

ต้องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็นอาคารสงู หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ)
หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ พร้อม

ส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (เอกสารทีต้่องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็นอาคารสงู หรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมส�าเนา
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (เอกสารทีต้่องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็นอาคารสงู หรอือาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้

พร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (เอกสารทีต้่องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญ่พเิศษ)

 หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียและ
การระบายน�า้ทิง้พร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (เอกสารทีต้่องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็น
อาคารสงู หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ)

 หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบประปาพร้อมส�าเนา
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (เอกสารทีต้่องยืน่เพิม่เตมิกรณเีป็นอาคารสงู หรอือาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ)

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบระบบลฟิต์พร้อมส�าเนาใบ
อนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ)

 หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานสถาปนกิผูค้วบคมุการก่อสร้าง พร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณอีาคารทีต้่องมสีถาปนกิควบคมุงาน)

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการก่อสร้าง พร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ (กรณอีาคารทีต้่องมวีศิวกร ควบคมุงาน)

การพิจารณา
ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข

เปลีย่นแปลง แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการค�านวณ ทีไ่ด้ยืน่ไว้เพือ่
ให้ถกูต้องและเป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 เทศบญัญตัขิองเทศบาลนครปากเกรด็ 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เมือ่ท่านก่อสร้างอาคารเสรจ็แล้วให้ยืน่ค�าร้องขอเลขหมายประจ�าบ้านได้ที่
งานทะเบยีนราษฎร เทศบาลนครปากเกรด็
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การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจ�าบ้าน
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร
แบบแปลน 1 ชดุ
เลขหมายประจ�าบ้าน มไีว้เพือ่ขอน�า้ ขอไฟฟ้า ไปรษณย์ีส่งถงึบ้าน

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
1. ใบอนญุาตก่อสร้าง   ฉบบัละ 20 บาท
2. ใบอนญุาตดดัแปลง   ฉบบัละ 10 บาท
3. ใบอนญุาตรือ้ถอน   ฉบบัละ 10 บาท
4. ใบอนญุาตเคลือ่นย้าย  ฉบบัละ 10 บาท
5. ใบอนญุาตเปลีย่นการใช้  ฉบบัละ 20 บาท
6. ใบรบัรอง   ฉบบัละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนญุาตหรอืใบแทนใบรบัรอง     ฉบบัละ  5 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคารส�าหรับการก่อสร้าง 

หรือส�าหรับส่วนที่มีการดัดแปลงอาคาร
1. อาคารสงูไม่เกนิ 2 ชัน้ หรอืสงูไม่เกนิ 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2. อาคารสงูเกนิ 2 ชัน้ แต่ไม่เกนิ 3 ชัน้ หรอืสงูเกนิ 12 เมตร แต่ไม่เกนิ 15 เมตร ตารางเมตร

ละ 2 บาท
3. อาคารสงูเกนิ 3 ชัน้ หรอืสงูเกนิ 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
4. อาคารประเภทรบัน�า้หนกับรรทกุชัน้ใดชัน้หนึง่เกนิ 500 กโิลกรมั ต่อตารางเมตร ตารางเมตร

ละ 4 บาท

5. พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร้างขึน้เพือ่ใช้เป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเข้าออกของรถ ส�าหรบัอาคารที่

ก�าหนดตามมาตรา 8 (9) ให้คดิตามพืน้ทีข่องทีจ่อดรถทีก่ลบัรถ และทางเข้าออกของรถ รวมกนัตาราง
เมตรละ 0.50 บาท

ในกรณทีีพ่ืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร้างขึน้เพือ่ใช้เป็นทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเข้าออกของรถส�าหรบัอาคาร
ทีก่�าหนดตามมาตรา 8 (9) อยูใ่นอาคารหรอืชัน้หนึง่ชัน้ใดของอาคาร ไม่ต้องคดิค่าธรรมเนยีมการตรวจ
แบบแปลนตามวรรคหนึง่อกี

6. ป้าย
6.1 ใบอนญุาตก่อสร้าง   ฉบบัละ 200 บาท
6.2 ใบอนญุาตดดัแปลง   ฉบบัละ 100 บาท
6.3 ใบอนญุาตรือ้ถอน    ฉบบัละ  50 บาท
6.4 ใบอนญุาตเคลือ่นย้าย   ฉบบัละ  50 บาท
6.5 ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพ   ฉบบัละ 100 บาท
6.6 ใบแทนใบอนญุาตหรอืใบแทนใบรบัรอง  ฉบบัละ  10 บาท
6.7 การต่ออายใุบอนญุาตให้เป็นไปตาม (6.1) ถงึ (6.4)
6.8 การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงป้าย คิดค่าธรรมเนียมส�าหรับการก่อสร้างหรือ

ส�าหรบัส่วนทีม่กีารดดัแปลงตามพืน้ทีข่องป้ายโดยเอาส่วนทีก่ว้างทีส่ดุ คณูด้วยส่วนทีย่าวทีส่ดุ ตาราง
เมตรละ 4 บาท

ในการคดิค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนเศษของตารางเมตรตัง้แต่กึง่หนึง่ขึน้ไปให้ถอืเป็นหน่วย
เตม็ถ้าต�า่กว่ากึง่หนึง่ให้ปัดทิง้

7. อาคารประเภทซึง่ต้องวดัความยาว เช่น เขือ่น ทางหรอืท่อระบายน�า้ รัว้หรอืก�าแพง รวมทัง้
ประตรูัว้หรอืก�าแพงให้คดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท
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ในการคดิค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตร ตัง้แต่กึง่หนึง่ขึน้ไปให้
ถอืเป็นหน่วยเตม็ถ้าต�า่กว่ากึง่หนึง่ให้ปัดทิง้

ในการคดิความสงูอาคารเป็นเมตรให้วดัจากระดบัพืน้ดนิถงึหลงัคา หรอืส่วนของอาคารทีส่งูทีส่ดุ
ในกรณทีีอ่าคารมพีืน้ชัน้ลอย ให้คดิพืน้ชัน้ลอยเป็นพืน้ทีข่องพืน้อาคารในการคดิค่าธรรมเนยีมการ

ตรวจแบบแปลนด้วย

การให้บริการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. บรกิารตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดันนทบรุี 

พืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็
2. บรกิารตรวจสอบพืน้ทีส่าธารณะพืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็
3. บรกิารตรวจสอบแนวถนนโครงสร้างทีเ่กีย่วเนือ่งพืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็
4. บรกิารข้อมลูด้านแผนที ่พืน้ทีเ่ทศบาลนครปากเกรด็

ข ้ อ ค ว ร จ� ำ
การยืน่ขออนญุาตเกีย่วกบัอาคาร ให้ยืน่ค�าขออนญุาตพร้อมเอกสาร หลกั

ฐานประกอบการขออนญุาตทีส่�านกัการช่าง เทศบาลนครปากเกรด็ เท่านัน้
เมือ่ยืน่ขออนญุาต และ เทศบาลได้รบัเอกสารของท่านแล้ว หากภายใน 

45 วนั นบัจากวนัทีล่งไว้ในค�าขออนญุาตท่านยงัไม่ได้รบัใบอนญุาตหรอืการ
ตดิต่อไปจากเทศบาลให้สอบถามที่

โทร.0 2960 9704 ถงึ 14
 นายกเทศมนตร ี(ต่อ 201)
 ปลดัเทศบาล (ต่อ 210)
 ผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง (ต่อ 818)
หากแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการ

ค�านวณทีย่ืน่ไว้ ไม่ถกูต้องตามกฎหมายเทศบาลจะต้องมหีนงัสอืแจ้งให้แก้ไข
โดยเรว็ พร้อมก�าหนดระยะเวลาให้ยืน่ใหม่

อย่ำก่อสร้ำงก่อนได้รับอนุญำตแผนที่แสดงผังเมือง

เทศบาลนครปากเกร็ด
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ข้อแนะน�ำกำรขออนญุำตขดุดนิหรอืถมดนิ ตำมพระรำชบญัญตักิำรขดุดนิหรอืถมดนิ พ.ศ. 2543
การขดุดนิหมายถงึ ผูใ้ดประสงค์จะท�าการขดุดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิสามเมตรหรอื

มพีืน้ทีป่ากบ่อดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตร หรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดให้
แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามแบบทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนด

การถมดนิหมายถงึ ผูใ้ดประสงค์จะท�าการถมดนิโดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกว่าระดบัทีด่นิต่าง
เจ้าของทีอ่ยูข้่างเคยีงและมพีืน้ทีข่องเนนิดนิไม่เกนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีต่ามทีเ่จ้าพนกังานท้อง
ถิน่ประกาศก�าหนด ต้องจดัให้มกีารระบายน�า้เพยีงพอทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่เจ้าของทีด่นิที่
อยูข้่างเคยีงหรอืบคุคลอืน่

การถมดนิทีม่พีืน้ทีเ่กนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีเ่กนิกว่าทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนด 
นอกจากจะต้องจดัให้มกีารระบายน�า้แล้ว ต้องแจ้งการถมดนินัน้ ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ ตามแบบทีเ่จ้า
พนกังานท้องถิน่ ก�าหนด ดงันี้

1. แผนผงับรเิวณทีป่ระสงค์จะท�าการขดุหรอืถมดนิ
2. แผนผงัแสดงเขตทีด่นิ และทีด่นิบรเิวณข้างเคยีง
3. รายการทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวง ทีอ่อกตามมาตรา 6
4. วธิกีารขดุดนิ หรอืการถมดนิ และการระบายน�า้
5. ระยะเวลาท�าการขดุดนิ หรอืถมดนิ
6. ชือ่ผูค้วบคมุงาน ซึง่จะต้องมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
7. ชือ่และทีอ่ยูข่องผูแ้จ้ง / ทีต่ัง้ส�านกังานของผูแ้จ้ง
8. ภาระผกูพนัต่างๆ ทีบ่คุคลอืน่มส่ีวนได้เสยีเกีย่วกบัทีด่นิทีจ่ะท�าการขดุดนิ หรอืถมดนิ
9. เอกสารหลกัฐาน อืน่ๆ (ถ้าม)ี

การแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบแจ้งการขดุดนิหรอืถมดนิ (ขถด.1)
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูแ้จ้ง
3. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ
4. ส�าเนาโฉนดทีด่นิถ่ายเอกสารจากต้นฉบบัจรงิ และเจ้าของทีด่นิลงชือ่รบัรองส�าเนาทกุหน้า
5. หนงัสอืแสดงความยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานซึง่จะต้องมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่มีความประสงค์ที่จะท�าการขุด

ดนิ หรอืถมดนิ
7. แผนผงัแสดงเขตทีด่นิ และทีด่นิบรเิวณข้างเคยีง
8. รายการค�านวณ (กรณกีารขดุดนิทีม่คีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิสามเมตร หรอืมพีืน้ทีป่ากบ่อดนิ

เกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตร หรอืการถมดนิทีม่พีืน้ทีข่องเนนิดนิตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัเกนิสองพนัตารางเมตร 
และมคีวามสงูของเนนิดนิตัง้แต่สองเมตรนบัจากระดบัทีด่นิต่างเจ้าของทีอ่ยูข้่างเคยีง)

9. หนงัสอืมอบอ�านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนา
ทะเบยีนบ้านของผูร้บัมอบอ�านาจ (กรณใีห้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการแจ้งแทนตลอดจนรบัใบรบัแจ้ง)

10. เอกสารอืน่ๆ

การพิจารณา 
ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแผนผังบริเวณ และแผนที่สังเขป ต�าแหน่งที่ท�าการขุดดินและ

ถมดนิ เทศบาลอาจแจ้งให้ผูแ้จ้งแก้ไขเปลีย่นแปลง เพือ่ให้ถกูต้องและเป็นไปตามพระราชบญัญตักิารขดุ
ดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543

ค่าธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนยีมใบรบัแจ้งการขดุดนิหรอืถมดนิ  ฉบบัละ 500 บาท

กำรขออนุญำตขุดดิน และถมดิน
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ข้อแนะน�ำกำรขออนญุำตประกอบกจิกำรควบคมุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมกฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิี
กำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนญุำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน�้ำมันเชื้อ
เพลงิ พ.ศ. 2556 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตัคิวบคมุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550

น�า้มนัเชือ้เพลงิ หมายความถงึ น�า้มนัดบิ น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัเชือ้เพลงิ ส�าหรบั เครือ่งบนิ น�า้มนัก๊าด 
น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเตา น�า้มนัหล่อลืน่ และน�า้มนัอืน่ ตามทีร่ฐัมนตร ีประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
กรณกีารแจ้งประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2

1. ใบแจ้งประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 (แบบ ธพ.ป.1)
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูแ้จ้ง (กรณบีคุคลธรรมดา)
3. หนงัสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมส�าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ และผู้มีอ�านาจลงชื่อแทน

นติบิคุคลนติบิคุคลทีอ่อกให้ไม่เกนิหนึง่ร้อยแปดสบิวนั (กรณนีติบิคุคลเป็นผูแ้จ้ง)
4. ส�าเนาหนงัสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนติิบุคคลผู้แจ้ง (กรณตีัวแทนของบุคคลหรือ

นติบิคุคลเป็นผูแ้จ้ง)
5. ส�าเนาโฉนดทีด่นิ หรอื น.ส.3 หรอื น.ส.3 ก หรอื ส.ค.1 หรอืเอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิอืน่ๆ 
6. ส�าเนาเอกสารแสดงว่าผูแ้จ้งมสีทิธใินทีด่นิ หรอืหนงัสอืยนิยอมของเจ้าของทีด่นิ หรอืหน่วยงานทีม่หีน้า

ทีด่แูลรบัผดิชอบทีด่นิให้ใช้ทีด่นิเป็นทีต่ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 
7. ส�าเนาหนงัสืออนญุาตพร้อมด้วยส�าเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนญุาตให้ผู้ขออนญุาตท�าทางเชื่อม

ระหว่างบริเวณที่ได้รับอนญุาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นทางส�าหรับยาน
พาหนะ เข้าออกสถานบีรกิารน�า้มนัประเภท ค. ลกัษณะทีห่นึง่ เพือ่การจ�าหน่ายหรอืขาย หรอืส�าเนาหนงัสอื
อนญุาตพร้อมด้วยส�าเนาแผนผงับรเิวณทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ท�าสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้จากเจ้าหน้าทีผู่ด้แูลและรบัผดิชอบ

ถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบคุคลหรอืล�า้น�า้สายนัน้
8. แผนทีส่งัเขป แสดงสถานทีป่ระกอบกจิการพร้อมทัง้แสดงสิง่ปลกูสร้างทีอ่ยู่ภายในรศัม ี 50 เมตร 

จ�านวน 3 ชดุ
9. แผนผงับรเิวณของสถานทีป่ระกอบกจิการ จ�านวน 3 ชดุ
10. แบบก่อสร้างถงัเกบ็น�้ามนัเหนอืพืน้ดนิขนาดใหญ่ ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาต ิพร้อมระบบท่อ และ

อปุกรณ์ จ�านวน 3 ชดุ
11. รายการค�านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน�า้มันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ธรรมชาต ิจ�านวน 1 ชดุ
12. หนงัสอืรบัรองจากวศิวกรสาขาทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นผูค้�านวณความมัน่คงแขง็แรง ระบบความปลอดภยั

และระบบควบคมุมลพษิของถงัเกบ็น�า้มนัเหนอืพืน้ดนิขนาดใหญ่ ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาตแิละสิง่ปลกูสร้าง
ต่างๆ และเป็นผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวศิวกร พร้อมทัง้แนบ
ภาพถ่ายใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ จ�านวน 1 ฉบบั

13. เอกสาร อืน่ๆ

กรณกีารขออนญุาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3
1. ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ (แบบ ธพ.น.1)
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน (กรณบีคุคลธรรมดา) หรอืส�าเนาหนงัสอื

รบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน (กรณนีติบิคุคล)
3. หนงัสอืมอบอ�านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณผีูข้ออนญุาตให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอแทนและรบัใบอนญุาต)
4. ส�าเนาโฉนดทีด่นิ หรอื น.ส.3 หรอื น.ส.3 ก หรอื ส.ค.1 หรอืเอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิอืน่ๆ 
5. ส�าเนาเอกสารแสดงว่าผูข้อรบัใบอนญุาตมสีทิธใิช้ทีด่นิ หรอืหนงัสอืยนิยอมให้ใช้ทีด่นิ หรอืหนงัสอื

ยนิยอมจากหน่วยงานทีม่หีน้าทีด่แูล และรบัผดิชอบทีด่นิดงักล่าว
6. ส�าเนาหนงัสอืแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืง
7. แผนผงัโดยสงัเขป แผนผงับรเิวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภยั ระบบควบคมุมลพษิ ระบบ

ท่อน�า้มนั ระบบท่อดบัเพลงิ ระบบบ�าบดัน�า้เสยี หรอืแยกน�า้ปนเป้ือนน�า้มนั ระบบอปุกรณ์นริภยั แบบระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า และสิง่ปลกูสร้างอืน่แล้วแต่กรณ ีจ�านวน 3 ชดุ

กำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำรควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
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8. รายการค�านวณความมัน่คงแขง็แรง และระบบทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 1 ชดุ 
9. หนงัสอืรบัรองของวศิวกรพร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
10. ส�าเนาหนงัสืออนญุาตพร้อมด้วยส�าเนาแผนผังที่ได้รับอนญุาตท�าทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือ

ทางหลวง หรอืถนนส่วนบคุคล หรอืส�าเนาหนงัสอือนญุาตพร้อมด้วยส�าเนาแผนผงับรเิวณทีไ่ด้รบัอนญุาตให้
ท�าสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ (ให้น�ามายืน่ก่อนพจิารณาออกใบอนญุาต)

11. ส�าเนาสญัญาประกนัภยั หรอืกรมธรรม์ประกนัความรบัผดิชอบตามกฎหมาย แก่ผูไ้ด้รบัความเสยี
หายจากภยัอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 (ให้น�ามายืน่ก่อนพจิารณาออกใบอนญุาต)

12. เอกสาร อืน่ๆ 

กรณกีารขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการประเภทที ่3 
1. ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ (แบบ ธพ.น.3)
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน (กรณบีคุคลธรรมดา) หรอืส�าเนาหนงัสอื

รบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน (กรณนีติบิคุคล)
3. หนงัสอืมอบอ�านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณผีูข้อให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอแทนและรบัใบอนญุาต)
4. ส�าเนาใบอนญุาตประกอบกจิการ
5. ส�าเนาสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสีย

หายจากภยัอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 (ให้น�ามายืน่ก่อนพจิารณาออกใบอนญุาต)
6. เอกสาร อืน่ๆ 

กรณกีารโอนใบอนญุาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3
1. ค�าขอโอนใบอนญุาตประกอบกจิการ (แบบ ธพ.น.5)
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน (กรณบีคุคลธรรมดา) หรอืส�าเนาหนงัสอื

รบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน (กรณนีติบิคุคล)
3. หนงัสอืมอบอ�านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณผีูข้อให้ผูอ้ืน่ยืน่ค�าขอแทนและรบัใบอนญุาต)
4. ส�าเนาใบอนญุาตประกอบกจิการ
5. ส�าเนาเอกสารแสดงสทิธใิช้ทีด่นิของผูร้บัโอนใบอนญุาต
6. ส�าเนาเอกสารแสดงสทิธคิรอบครองยานพาหนะขนส่งน�า้มนัของผูร้บัโอนใบอนญุาต

7. ส�าเนาสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสีย
หาย จากภยัอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 (ให้น�ามายืน่ก่อนพจิารณาออกใบอนญุาต)

8. เอกสาร อืน่ๆ

ค่าธรรมเนียม 
การออกใบอนญุาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3 ดงันี้
1. ใบอนญุาตประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่3
2. ใบแทนใบอนญุาต
3. การอนญุาตให้ใช้ขวดน�า้มนั กระป๋องน�า้มนั หรอืถงัน�า้มนั เพือ่เกบ็น�า้มนัภายในสถานบีรกิารน�า้มนั คดิ

ค่าธรรมเนยีมตามปรมิาตรรวมของน�า้มนัแต่ละชนดิ ดงัต่อไปนี้
ก. น�า้มนั ชนดิไวไฟน้อย
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 200 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 20 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ข. น�า้มนั ชนดิไวไฟปานกลาง
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 250 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 25 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ค. น�า้มนั ชนดิไวไฟมาก
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 300 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 30 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
4. การอนญุาตให้ใช้ขวดน�า้มนั กระป๋องน�า้มนั หรอืถงัน�า้มนั เพือ่เกบ็น�า้มนั นอกสถานบีรกิารน�า้มนั คดิ

ค่าธรรมเนยีมตามปรมิาตรรวมของน�า้มนัเชือ้เพลงิ แต่ละชนดิ ดงันี้
ก. น�า้มนั ชนดิไวไฟน้อย
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 400 บาท
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ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 40 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ
ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร

ข. น�า้มนั ชนดิไวไฟปานกลาง
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 600 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 60 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ค. น�า้มนั ชนดิไวไฟมาก
ปรมิาตรรวมไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 800 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 80 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
5. การอนญุาตใหใ้ช้ถงัน�้ามนัซึ่งไม่รวมถึงถังเก็บน�้ามนัใตพ้ื้นดนิ คดิคา่ธรรมเนียมตามชนดิของถังและ

ปรมิาตรของถงั ดงันี้
ก. น�า้มนั ชนดิไวไฟน้อย
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 400 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 40 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ข. น�า้มนั ชนดิไวไฟปานกลาง
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 600 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 60 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ค. น�า้มนั ชนดิไวไฟมาก
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 800 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 80 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ยกเว้นน�า้มนัดบิหรอืสิง่ทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในการกลัน่หรอืผลติน�า้มนัคดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 40 บาท ต่อ

ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร

ง. ในกรณทีีม่กีารอนญุาตให้ใช้ถงัน�า้มนั อนัมลีกัษณะแบ่งช่องส�าหรบัใช้เกบ็น�า้มนัชนดิไวไฟน้อย ชนดิ
ไวไฟปานกลาง หรอืชนดิไวไฟมาก คดิค่าธรรมเนยีมส�าหรบัถงัเกบ็น�า้มนันีใ้นอตัราของถงัเกบ็น�้ามนัเชือ้เพลงิ
ชนดิไวไฟมากทีส่ดุ

6. การอนญุาตให้ใช้ถงัเกบ็น�า้มนัใต้ดนิ คดิค่าธรรมเนยีมตามชนดิของน�า้มนัและปรมิาตรของถงั ดงัต่อไปนี้
ก. น�า้มนั ชนดิไวไฟน้อย
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 200 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 20 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ข. น�า้มนั ชนดิไวไฟปานกลาง
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 250 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 25 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ค. น�า้มนั ชนดิไวไฟมาก
ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัราถงัละ 300 บาท
ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 30 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร เศษ

ของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
ง. ในกรณทีีม่กีารอนญุาตให้ใช้ถงัเกบ็น�า้มนัใต้พืน้ดนิอนัมลีกัษณะแบ่งเป็นช่องส�าหรบัใช้เกบ็น�า้มนั ชนดิ

ไวไฟน้อย ชนดิไวไฟปานกลาง หรอืชนดิไวไฟมาก คดิค่าธรรมเนยีมส�าหรบัถงัเกบ็น�า้มนันีใ้นอตัราของถงัเกบ็
น�า้มนัชนดิไวไฟมากทีส่ดุ

7. การอนญุาตให้ใช้ถงัขนส่งน�า้ทีม่ปีรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมถงัละ 250 บาท
8. การอนญุาตให้ใช้ระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อคดิค่าธรรมเนยีมตามปรมิาตรรวมของท่อ ดงัต่อไปนี้
(ก) ปรมิาตรไม่เกนิ 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 600 บาท
(ข) ปรมิาตรทีเ่กนิจาก 100,000 ลติร คดิค่าธรรมเนยีมในอตัรา 60 บาท ต่อ ปรมิาตร 10,000 ลติร 

เศษของ 10,000 ลติร คดิเป็น 10,000 ลติร
9. การต่ออายใุบอนญุาตให้คดิค่าธรรมเนยีมตามอตัรา (1) (3) (4) (5) (6) (7) หรอื (8) แล้วแต่กรณี
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ข้อแนะน�ำกำรขออนญุำตปลกูสร้ำงสิง่ล่วงล�ำ้ล�ำน�ำ้ ตำมพระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน�ำ้ไทย พ.ศ. 2456

การล่วงล�า้ล�าน�า้ หมายถงึ ล่วงล�า้เข้าไปเหนอืน�า้ ในน�า้ และใต้น�า้ ของแม่น�า้ ล�าคลอง บงึ อ่างเกบ็
น�า้ ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชน หรอืทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่าน
น�า้ไทย หรอืบนชายหาด ของทะเล ดงักล่าว
ลักษณะของสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าที่ต ้องขออนุญาต มีดังนี้

1. โรงสบูน�า้
2. การวางท่อ สายเคเบลิ การปักเสาไฟฟ้า
3. กระชงัเลีย้งสตัว์น�า้
4. เขือ่นกนัน�า้เซาะ
5. ท่าเทยีบเรอื ขนาดไม่เกนิ 20 ตนักรอส
6. โป๊ะเทยีบเรอื และสะพานปรบัระดบั
7. สะพานข้ามคลอง
8. คานเรอื

การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1. ค�าร้องขอท�าสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูร้้องขอ (กรณบีคุคลธรรมดา)
3. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีอ่อกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน (กรณนีติบิคุคล)
4. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล
5. ส�าเนาโฉนดทีด่นิขนาดเท่าต้นฉบบัจรงิทกุหน้าพร้อมเจ้าของทีด่นิลงนามรบัรองส�าเนาทกุหน้า

6. หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์ หรอืผูม้สีทิธคิรอบครอง หรอืเป็นผูม้อี�านาจหน้าที่
ดแูลรกัษาทีด่นิทีต่ดิต่อกบั แม่น�า้ ล�าคลอง บงึ อ่างเกบ็น�า้ ทะเลสาบอนัเป็นทางสญัจรของประชาชน 
หรอืทีป่ระชาชนใช้ร่วมกนั

7. แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จ�านวน 3 ชดุ 
8. หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พร้อมส�าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา (กรณีอาคารหรือสิ่งล่วงล�า้ล�าน�้าที่มีลักษณะ หรือขนาดอยู่ในประเภท
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ)

9. หนงัสอืของจงัหวดันนทบรุ ีทีอ่าคารหรอืสิง่อืน่ใดทีข่ออนญุาตปลกูสร้างล่วงล�า้ล�าน�า้ ล�าคลอง ฯลฯ 
ตัง้อยูร่บัรองว่าไม่เป็นอปุสรรคต่อแผนพฒันาจงัหวดั ผงัเมอืงและการรกัษาสภาพแวดล้อมของจงัหวดั

10. รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (กรณอีาคารหรอืสิง่ปลกูสร้างล่วงล�้าล�าน�า้ ซึง่ต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต)ิ

11. หลกัฐาน หรอืเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้องทีอ่ธบิดกีรมเจ้าท่าก�าหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา
12. เอกสาร อืน่ๆ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต   ฉบบัละ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนยีมการตรวจสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้  ฉบบัละ  50 บาท

การออกใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร
ประเภทอาคารทีต้่องตรวจสอบ และส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร ม ี9 ประเภท
1. อาคารสงู (อาคารทีบ่คุคลอาจเข้าอยูห่รอืใช้สอยได้ทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป การวดัความ

สงูของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้างถงึดาดฟ้า ส�าหรบัอาคารจัว่หรอืป้ันหยาให้วดัจากระดบัพืน้
ดนิทีก่่อสร้างถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ)

กำรขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
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2. อาคารขนาดใหญ่พเิศษ (อาคารทีก่่อสร้างขึน้เพือ่ใช้อาคารหรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารเป็นที่
อยูอ่าศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้หรอืชัน้หนึง่ชัน้ใด
ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป)

3. อาคารชมุนมุคน (อาคารหรอืส่วนใดของอาคารทีบ่คุคลอาจเข้าไปภายในเพือ่ใช้ประโยชน์ในการ
ชมุนมุ คนทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่หนึง่ตารางเมตรขึน้ไป หรอืชมุนมุคนได้ตัง้แต่ห้าร้อยคนขึน้ไป)

4. โรงมหรสพ (อาคารหรอืส่วนใดของอาคารทีใ่ช้เป็นทีส่�าหรบัฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตร ีหรอืการแสดงรืน่เรงิอืน่ใด และมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนัน้เป็นปกติ
ธรุะ โดยจะมค่ีาตอบแทนหรอืไม่กต็าม)

5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีม่จี�านวนห้องพกัตัง้แต่แปดสบิห้องขึน้ไป
6. อาคารชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ หรอือาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารหรอืส่วนใดส่วนหนึง่

ของอาคารทีใ่ช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัหลายครอบครวั โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส�าหรบัแต่ละ
ครอบครวั) ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป

7. อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทีม่คีวามสงูมากกว่าหนึง่ชัน้และมพีืน้ทีใ่ช้สอยตัง้แต่ 
5,000 ตารางเมตรขึน้ไป

8. ป้ายสงูตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไปหรอืมพีืน้ที ่ตัง้แต่ 50 ตารางเมตรขึน้ไป หรอืป้ายทีต่ดิหรอืตัง้บน
หลงัคา หรอืดาดฟ้าของอาคารทีม่พีืน้ที ่ตัง้แต่ 25 ตารางเมตรขึน้ไป

9. สถานบรกิาร ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิารทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 200 ตารางเมตรขึน้ไป

การพิจารณา
ในการตรวจพจิารณารายงานการตรวจสอบอาคารอาจแจ้งให้เจ้าของอาคารแก้ไขเปลีย่นแปลงได้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนยีมออกใบรบัรอง (แบบ ร.1)  ฉบบัละ 100 บาท

ข้อแนะน�ำกำรขออนญุำต กำรขออนญุำตเชือ่มท่อและเชือ่มทำงสำธำรณประโยชน์
การเชื่อมท่อระบายน�้าสาธารณะ หมายถึง

1.การเชือ่มต่อท่อระบายน�้าจากทีด่นิของเอกชนสูท่่อระบายน�้าสาธารณประโยชน์ ซึง่อยูใ่นความ
ดแูลและบ�ารงุรกัษาของเทศบาล

2.การเชือ่มต่อท่อระบายน�า้จากทีด่นิของเอกชนลงสู ่ค ูคลอง ล�ารางสาธารณประโยชน์ ซึง่อยูใ่น
ความรบัผดิชอบของส่วนราชการตามกฎหมาย
การเชื่อมทางสาธารณะ หมายถึง การเชื่อมทางเข้าออกของเอกชนกับถนนสาธารณประโยชน์

ซึ่งอยู ่ในความดูแลและบ�ารุงรักษาของเทศบาล

การขออนุญาตเชื่อมท่อและเชื่อมทางสาธารณประโยชน์ ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูข้ออนญุาต
2. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ
3. ส�าเนาโฉนดทีด่นิทีจ่ะท�าการเชือ่มท่อและเชือ่มทางสาธารณประโยชน์
4. แผนผงับรเิวณ และแผนทีส่งัเขป
5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจพร้อมติดอากร

แสตมป์

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

กำรขออนุญำตเชื่อมท่อ
และเชื่อมทำงสำธำรณประโยชน์
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ข้อแนะน�ำกำรยืน่ชีร้ะวำงแนวเขตทีด่นิ
กรณทีีม่กีารรงัวดัสอบเขตทีด่นิทีต่ดิกบัถนน ค ูคลอง ล�ารางสาธารณประโยชน์ เจ้าของทีด่นิทีท่�าการ

รงัวดัจะต้องถอืหนงัสอืขอระวางชีแ้นวเขตทีด่นิ ตดิต่อประสานในการรงัวดัทีด่นิ เพือ่นดัหมายให้ตวัแทน
ของเจ้าพนกังานท้องถิน่เป็นพยานในการรงัวดั เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาในการรกุล�า้ทีส่าธารณะ

ส่วนช่ำงสุขำภิบำล

ตรวจสอบและแก้ไขร้องเรยีนด้านสิง่แวดล้อม
ตรวจสอบและควบคมุแหล่งก�าเนดิมลพษิ
การออกใบรบัแจ้ง ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 

2535 (รายงานสรปุผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสยี ตามแบบ ทส.2)
การต่อใบอนญุาต และการขอใบรบัแจ้งการประกอบกจิการโรงงานจ�าพวกที ่2

สอบถาม ส่วนช่างสขุาภบิาล ต่อ 828, 829

 งานขดุลอกคคูลองแหล่งน�า้สาธารณะ
 งานขดุ เกบ็ ขนวชัพชืในคลองสายหลกัและสายรอง
 งานรบัเรือ่งร้องเรยีนและปัญหาข้อร้องเรยีนต่างๆ

สอบถาม ส่วนช่างสขุาภบิาล ต่อ 828, 829

 งานท�าความสะอาดลอกท่อระบายน�า้สาธารณประโยชน์
 งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการระบายน�า้
 งานให้บรกิาร การเกบ็ ขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยในทีเ่อกชน ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม 

ตามเทศบญัญตัเิทศบาลนครปากเกรด็ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2556
เศษของลกูบาศก์เมตรหรอืลกูบาศก์เมตรแรกและลกูบาศก์เมตรต่อไป ลกูบาศก์เมตรละ 250 บาท
เศษไม่เกนิครึง่ลกูบาศก์เมตร คดิ 150 บาท
เศษเกนิครึง่ลกูบาศก์เมตร    คดิ 250 บาท

สอบถาม ส่วนช่างสขุาภบิาล ต่อ 828, 829

กำรชี้ระวำงแนวเขตที่ดิน

กำรให้บริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
กำรให้บริกำรดูแลรักษำท่อระบำยน�้ำ

กำรให้บริกำรดูแลรักษำคูคลอง

 แหล่งน�้ำสำธำรณะ
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ก อ ง ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
ติดต ่อเรื่อง การขออนญุาต / ประกอบกิจการค้า / กิจการร้านเสริมสวย / การจ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม / การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โทร.0-2960-9704-14 ต่อ 404

      ผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ต้องมายื่น
ค�าร้องขอออกใบอนญุาตประกอบกิจการค้า โดยกิจการค้าที่ต้องมี
ใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีดังนี้

1. ใบอนญุาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

2. ใบอนญุาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม
3. ใบอนญุาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
4. ใบอนญุาตและหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ใช้สถานทีเ่อกชน เพือ่

การจ�าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

หลักฐานที่ต้องน�าไปประกอบการยื่นค�าขอรับใบอนญุาต
ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนญุาตเดิม (กรณีรายเก่า)

กรณีผู้ขออนญุาตเป็นนติิบุคคลใช้ส�าเนาหนงัสือรับรองการจด  
ทะเบียนนติิบุคคล พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ�าตัวของผู้แทน
นติิบุคคล
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ และแผงผังแสดงรายการ
เครื่องจักร
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารและดัดแปลงอาคาร (อ.1 และ อ.6)

จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สะสมอาหาร
      ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน
      ใบอนญุาตเดิม (กรณีรายเก่า)
      ใบรับรองแพทย์
      ใบอนญุาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)
      แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาคารประกอบการค้า

การขออนญุาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม
      ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
      ส�าเนาทะเบียนบ้าน

      ใบรับรองแพทย์
      ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารและดัดแปลงอาคาร (อ.1 และ อ.6)

ขั้นตอนการขออนญุาต
      1. ยื่นค�าร้องพร้อมหลักฐานการขออนญุาตกิจการนัน้ๆ ณ กอง
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ด
   2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบแนะน�าให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลพร้อมแจ้งผู้ประกอบการช�าระค่าธรรมเนียม
เพื่อรับใบอนญุาต

ระยะเวลาการยื่นค�าร้องขอออกใบอนญุาต
      กรณีรายใหม่ ยื่นค�าร้องขอรับใบอนญุาตก่อนเปิดด�าเนนิกิจการ
   กรณีรายเก่า ยื่นค�าร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ 
หากผู้ประกอบการยื่นภายหลังจะต้องยื่นเอกสารเป็นผู้ประกอบ
การรายใหม่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 0-2960-9704-14 ต่อ 404

การขออนุญาตประกอบกิจการค้า
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    1. พ่นสารเคมีก�าจัดยุงเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
    2. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    3. สอบสวนโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
    4. สนับสนนุเหยื่อก�าจัดหนูและให้ค�าแนะน�าในการใช้เหยื่อเพื่อใช้ป้องกันโรคที่มีหนู
เป็นพาหะ
    5. สนับสนนุถุงยางและค�าแนะน�าการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อใช้ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
    6. ให้ค�าปรึกษาและวางแผนการรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน
    7. บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กในวัยเรียน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยัก โปลีโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม

    1. จัดอบรมให้ความรู้ผู้น�านกัเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
    2. ให้บริการดูแลสุขภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด
    3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 02-9609704–14 ต่อ 403

    1. ให้บริการเยี่ยมหญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด
    2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9609704–14 ต่อ 403

จัดกิจกรรมผู้สูงวัยพลานามัยดี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1. ส่งเสริมสุขภาพกาย โดยการส�ารวจข้อมูลสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

2. ส่งเสริมสุขภาพจิต โดยการส�ารวจข้อมูลสุขภาพจิต ส�ารวจภาวะซึมเศร้า ให้ค�าปรึกษา
ด้านสุขภาพจิต ให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ให้สุขศึกษา และ
สนับสนนุกิจกรรมตามหลัก 6 อ.

3. บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามลักษณะปัญหาสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุ
4. บริการตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในชุมชนทุกวันพระ

  

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ
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1. บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนขับ้าในสัตว์
2. บริการตรวจสอบและควบคุมสุนขัจรจัด
3. บริการฉดีฮอร์โมนคุมก�าเนดิให้แก่สุนขัและแมว
4. บริการพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

หมายเหตุ เขียนค�าร้อง พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-9609704-14 ต่อ 409

1. เทศบาลนครปากเกร็ด มีบริการสุขาเคลื่อนที่ มีรถให้บริการ 2 คัน อัตราค่าบริการ ดังนี้
ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/วัน
นอกเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/วัน
2. บริการดูดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีรถให ้บริการ 3 คัน ให ้

บริการทุกวัน (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วันท�าการ) อัตราค่าบริการ 200 บาท/ลูกบาศก์เมตร เศษไม่เกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตร 100 บาท เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

3. บริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
4. บรกิารเกบ็ขนขยะมลูฝอยประเภทกิง่ไม้ ใบเศษ วสัดกุ่อสร้างต่างๆ เป็นครัง้คราว อตัราค่าบรกิาร
ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท
5. มีปัญหาเรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือขยะตกค้าง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 0-2960-9704-14 ต่อ 405 หรือ 02 584-4879

    1. จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
    2. การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
    3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02–9609704-14 ต่อ 403

งานบริการด้านการรักษาพยาบาล
    1. ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น ท�าแผล รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน วัดความดันโลหิต ฉดียา 
ชั่งน�้าหนกั วัดส่วนสูง ฯลฯ
    2. ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
    3. วางแผนครอบครัว
    4. ส่งเสริมสุขภาพและให้ภูมิคุ้มกันโรควัยเด็ก
    5. ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
    6. ให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช
    7. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่กลับมาพักฟื้นที่บ้าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 0-2584-4231
ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานสัตวแพทย์

งานรักษาความสะอาด

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

งานบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1
 “เทศบาลนครปากเกร็ด วัดบางพัง”
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งานบริการด้านการรักษาพยาบาล
1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต ชั่งน�้าหนกั วัดส่วนสูง ตรวจน�้าตาล

ในเลือด ฯลฯ

2. ให้บรกิารด้านการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น ปฐมพยาบาล เยบ็แผล ท�าแผล ฉดียา รกัษา
โรคทีไ่ม่ซบัซ้อน และกรณผีูป่้วยพกิารทางสายตา จะให้บรกิารซองยาทีต่ดิสติก๊เกอร์อกัษรเบลล์

3. วางแผนครอบครัว ได้แก่ ฉดียาคุมก�าเนดิ ยากินคุมก�าเนดิ ถุงยางอนามัย และตรวจ
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจครรภ์

4. ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กวัยก่อนเรียน ได้แก่ ฉดีวัคซีนคอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรน หยอดโปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบ

5. ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
6.ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
7.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่กลับมาพักฟื้นที่บ้าน

8. มีรถพยาบาลฉกุเฉนิส�าหรับ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

งานทันตสาธารณสุข
     ตรวจให้ค�าปรึกษาทางด้านทันตกรรม
     ขูดหินปูนทั้งปาก ท�าความสะอาดฟัน
     อุดฟันอมัลกัม อุดฟันสีเหมือนฟัน

     ถอนฟันอย่างง่าย ถอนฟันอย่างยาก
     ผ่าฟันคุด
     เคลือบฟลูออไรด์
     เคลือบหลุมร่องฟัน
     ท�าฟันเทียม

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 0-2584-4302 

งานบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
ซอยกรมประชาสงเคราะห์

โดยทันตแพทย์ผู้ช�านาญการด้านศลัยกรรม
เป ิดให ้บริการตั้งแต่ 08.30 -16.30 น.

ติดต ่อสอบถามรายละเอียดได ้ที่  : โทร 0-2584-4302
สถานที่ตั้ง :  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ในซอยกรมประชาสงเคราะห์

  เลขที่ 78/21 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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