คำนำ
กองวิช าการและแผนงาน เป็ นหน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบการจัด ท าและรวบรวม
ข้อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ งรวมตลอดถึ ง การรวบรวมกฎหมาย ระเบี ย บ
และเทศบัญญัติต่างๆ ด้วย สาหรับในส่ วนของเทศบัญญัติน้ นั ได้มีการตราออกมาใช้หลายฉบับ
เช่ น เทศบัญ ญัติ เรื่ อ ง การลดหย่อ นและการยกเว้น ภาษี ซึ่ งออกมาบังคับ ใช้ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2539
เทศบัญ ญัติ เรื่ อ ง ตลาด ซึ่ งออกมาบัง คับ ใช้ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2540 เทศบัญ ญั ติ เรื่ อ งการเก็ บ ขน
และการกาจัดสิ่ งปฏิกูลมูลฝอย ซึ่ งออกมาบังคับใช้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็ นต้น อย่างไรก็ตามที่ผา่ น
มายังไม่มี การรวบรวมเทศบัญญัติไว้เป็ นหมวดหมู่ เรี ยบร้ อย ท าให้ยุ่งยากต่ อการศึ กษา ค้นคว้า
และอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงาน เห็นความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้รวบรวมและ
จัด พิ ม พ์ ห นั ง สื อรวมเทศบั ญ ญั ติ ข้ ึ น โดยเริ่ มตั้ง แต่ เทศบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ มี ก ารตราขึ้ นใช้ บ ัง คับ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึ ง พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ภายในเทศบาลนครปากเกร็ ดเองได้ใช้
ประโยชน์ ในการปฏิ บ ัติ ง าน และเพื่ อใช้เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนตลอดจนบุ ค คลผูส้ นใจทั่วไป
สามารถขอข้อมูลและศึกษาค้นคว้าได้อีกด้วย
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสื อรวมเทศบัญญัติเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายในเทศบาลนครปากเกร็ ดใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ผจู ้ ดั ทาได้ต้ งั เป้ าหมายไว้

กองวิชำกำรและแผนงำน
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การลดหย่ อนและการยกเว้ นหรื อลดภาษีบารุ งท้ องที่
พ.ศ. 2539
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมื องปากเกร็ ด เรื่ อง การลดหย่อ นและ
การยกเว้นหรื อลดภาษีบารุ งท้องที่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508
(รวมแก้ไขเพิ่ มเติ ม) เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมื องปากเกร็ ด
และโดยอนุมตั ิของผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง การลดหย่อนและ
การยกเว้นหรื อลดภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2539”
ข้อ 2. เทศบัญ ญัติ น้ ี ให้ ใช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ได้ป ระกาศไว้โ ดยเปิ ดเผย ณ ส านั ก งาน
เทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ ที่เป็ นภูเขาหรื อ
ที่มีน้ าด้วย
“เจ้า ของที่ ดิ น ” หมายความว่ า บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค คล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคล ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของเอกชน
ข้อ 5. ให้ลดหย่อนภาษี บารุ งท้องที่ บุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ ดินแปลงเดี ยวหรื อ
หลายแปลงที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด และใช้ที่ ดิ นนั้นเป็ นที่ อ ยู่อาศัยของตน เป็ นที่ เลี้ ยงสั ต ว์
ของตน หรื อประกอบกสิ กรรมของตน ให้ลดหย่อนได้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ หนึ่งร้อยตารางวา
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด มี หน้าที่ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และมีอานาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

2

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2539
(ลงชื่อ)
เต็ม พิกุลทอง
(นายเต็ม พิกุลทอง)
เทศมนตรี ทาการแทน
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) สุจริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากได้มีพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งเทศบาล
ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี ขึ้ นเป็ นเทศบาลเมื องปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี และได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2539
เป็ นต้ น ไป เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด จึ ง จ าเป็ นต้ อ งตราเทศบั ญ ญั ติ น้ ี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นหลั ก เกณฑ์
ในการด าเนิ น การลดหย่อ นภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ ภายในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ให้ ถู ก ต้อ งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติ ข องเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ว่ า ด้ว ยสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40
มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด และโดย
อนุมตั ิของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง สถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540”
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ตั้งแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บังคับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
“ เจ้า พนั ก งานสาธารณสุ ข” หมายถึ ง เจ้า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง
ให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ สถานที่ จาหน่ ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ ห รื อบริ เวณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรื อทางสาธารณะ ที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารจนสาเร็ จ และจาหน่ ายให้ผซู ้ ้ื อ
สามารถบริ โภคได้ทนั ทีท้ งั นี้ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยจัดให้มีสถานที่ไว้สาหรับบริ โภค ณ ที่น้ นั หรื อ
นาไปบริ โภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ ห รื อ บริ เวณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรื อทางสาธารณะ ที่จดั ไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้งหรื ออาหาร
ในรู ปลักษณะอื่นใด ซึ่ งผูซ้ ้ื อต้องนาไปทา ประกอบหรื อปรุ งเพื่อบริ โภคในภายหลัง
“ อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องค้ าจุนชีวติ ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท
หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(2) วัตถุ ที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิ ตอาหารรวมถึ ง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส
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ข้อ 5 ห้ามมิให้ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่ จาหน่ ายอาหารหรื อสถานที่ สะสมอาหารในอาคาร
หรื อพื้ นที่ ใด ซึ่ งมี พ้ืนที่ เกิ นสองร้ อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
หากสถานที่ ดัง กล่ าวมี พ้ื น ที่ ไ ม่ เกิ น สองร้ อ ยตารางเมตร ต้องแจ้ง ต่ อเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น เพื่ อขอรั บ
หนังสื อรับรองการแจ้ง
ผูใ้ ดตั้ง หรื อ ใช้ ส ถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารอยู่แ ล้ว ก่ อ นวัน
ประกาศใช้เทศบัญญัติน้ ี ต้องขอรับใบอนุญาตภายในกาหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ใช้เทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 6 ความในข้อ5 วรรคแรก ไม่ใช้บงั คับแก่การประกอบการดังนี้
(1) ประกอบกิ จ การค้ าที่ เป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ขภาพ โดยได้ รั บ ใบอนุ ญาต
สาหรับการนั้นแล้ว
(2) ทาน้ าแข็งเพื่อการค้าโดยได้รับอนุ ญาตสาหรับการนั้นแล้ว รวมตลอดถึ ง
สะสม และขายน้ าแข็งนั้น ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(3) ทา ประกอบ ปรุ ง สะสมอาหารหรื อน้ าแข็ง เฉพาะ
ก. ผูร้ ับใบอนุญาตขายของในตลาด
ข. การจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ข้อ 7 การขอรับ ใบอนุ ญาต หรื อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้ง ตามข้อ 5 ให้ยื่นเรื่ อง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาหนด โดยแสดงให้แจ้งชัดว่าจะใช้สถานที่จาหน่าย หรื อสะสมอาหาร
ข้อ 8 เมื่อผูข้ อรับใบอนุ ญาต หรื อแจ้งขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งไม่เป็ นผูต้ อ้ งห้าม
ตามความเห็ น เจ้า พนั ก งานสาธารณสุ ข และเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น สมควร ก็ ใ ห้ อ อก
ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง
ข้อ 9 การขอเปลี่ยนตัวผูร้ ับใบอนุญาตหรื อเปลี่ยนประเภท ให้ยื่นเรื่ องราวขออนุ ญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมสาหรับการนี้
ข้อ 10 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ งให้ใช้เฉพาะสถานที่ แห่ งเดี ยวที่ ได้ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาต
และต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ชดั และให้ใช้เฉพาะผูร้ ับใบอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 11 ผู ้จ ัด ตั้ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร ต้อ งจัด สถานที่
ให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ต้ งั อยู่ในที่ ที่ น่ าจะเป็ นอัน ตรายแก่ สุ ข ภาพ เช่ น ใกล้ชิ ด กับ ที่ ฝั งหรื อ
เก็บศพ ที่เททิ้งสิ่ งปฏิ กูลมูลฝอย ที่ เลี้ ยงสัตว์ หรื อที่ อื่นใดซึ่ งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขเห็นว่าเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ
(2) พื้นทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย และน้ าขังอยูไ่ ม่ได้
(3) จัดให้มีรางระบายน้ าด้วยวัตถุ ถ าวร เพื่ อให้น้ าระบายไปสู่ รางระบายน้ า
สาธารณ ะ หรื อบ่ อ รั บ น้ าโสโครกได้ ส ะดวก ตามที่ เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ขกาหนด และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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(4) จัด ให้ มี แ สงสว่ า ง และทางระบายอากาศเพี ย งพอ และถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุ ขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นชอบ
(5) จัดให้มีส้วมเพียงพอ ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ และตั้งอยูใ่ นที่ซ่ ึงเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขเห็นชอบ
(6) จัด ให้ มี ที่ ร องรั บ มู ล ฝอย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก ต้อ งด้ว ยสุ ข ลัก ษณะและ
เพียงพอ
(7) ถ้าจะขยาย หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ และท าให้ สุ ขลักษณะของสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จะต้องได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(8) ปฏิบตั ิการอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข. สถานที่จาหน่ายอาหาร ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) จัดสถานที่และปฏิบตั ิให้มีลกั ษณะตาม ข้อ ก. (1) – (7)
(2) จั ด ให้ มี โ ต๊ ะ เก้ า อี้ หรื อที่ นั่ ง อย่ า งอื่ น ซึ่ งมี ส ภาพแข็ ง แรง สะอาด
และจัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) ผนังและบริ เวณที่ปรุ งอาหารต้องมีผิวเรี ยบ ไม่ดูดซึ มและทาความสะอาด
ได้ง่าย
(4) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่างๆ ที่ ใช้ในการทา ประกอบ ปรุ ง
เก็ บ และการบริ โ ภคอาหารไว้ใ ห้ เพี ย งพอ ปลอดภัย และถู ก ต้อ งด้ว ย
สุ ขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(5) จัด ให้ มี ที่ ส าหรั บ ท าความสะอาดภาชนะ และอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ต่ างๆ
ให้เพียงพอตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(6) มี การระบายอากาศที่ ดี แ ละส าห รั บ ห้ อ งรั บ ประทาน อาห ารที่ มี
เครื่ อ งปรั บ อากาศต้อ งมี เครื่ อ งดู ด อากาศ รวมทั้ง ติ ด ตั้ง เครื่ อ งหมาย
“ ห้ามสู บบุหรี่ ” ไว้ดว้ ย
(7) ต้อ งจัดให้ มี ส้ วมได้สุ ข ลัก ษณะ และเพี ย งพอ โดยอัต ราที่ นั่ง ของส้ ว ม
กับจานวนผูใ้ ช้ ดังนี้
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จานวนผู้ใช้
(คน)
1-9
20 - 24
25 - 49
50 - 74
75 -100

จานวนทีน่ ั่งส้ วม
(ที)่
1
2
3
4
5

มากกว่า 100 ให้เพิ่มขึ้น 1 ที่ ต่อการเพิ่มของผูใ้ ช้ทุก ๆ 30 คน
(8) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ ให้เพียงพอ
(9) ต้ อ งจัด ให้ มี บ่ อ ดั ก น้ ามั น ไขมั น (Grease Trap) ตลอดจนการก าจั ด
น้ าโสโครกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแนะนา
(10) ที่ ร องรั บ สิ่ งปฏิ กู ล ของห้ อ งส้ ว ม ต้ อ งเป็ นระบบเซฟติ ก แทงค์
(Septic Tank) ต่อกับระบบแอนแอร์ โรบิ ค ฟิ ลเตอร์ (Anaerobic Filter)
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแนะนา
ข้อ 12 ผูร้ ับ ใบอนุ ญ าตหรื อผูไ้ ด้รับ หนังสื อรับ รองการแจ้ง ต้องดู แ ลรัก ษาสถานที่
จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยูเ่ สมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้ องกันและกาจัด
สัตว์นาโรค
(2) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึ ม และมีฝาปิ ด
(3) รักษาห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
(4) จัดสิ่ งของเครื่ องใช้และอุปกรณ์ ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย และดู แลรั กษา
ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
(5) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้วยสุ ข ลัก ษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข
ข้อ 13 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต หรื อผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จาหน่ าย
อาหารต้องปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่ าย ทา
ประกอบ ปรุ ง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุ ขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อื่น ๆ รวมทั้ง
สุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าหน่ายอาหาร ผูป้ รุ งอาหาร ดังต่อไปนี้
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(1) ไม่เตรี ยมและปรุ งอาหารบนพื้น
(2) อาหารที่ ปรุ งสาเร็ จแล้วเก็บในภาชนะที่ สะอาด มีการปกปิ ดหรื อเก็บในตู้
รวมทั้งภาชนะเครื่ องใช้ เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองและสิ่ งที่ เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ
(3) น้ าแข็งบริ โภค ต้องจัดเก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ป้ องกัน สิ่ งปนเปื้ อนได้
และห้ามนาอาหารหรื อสิ่ งของอื่นใดแช่หรื อ เก็บรวมไว้ดว้ ยกัน ตลอดจน
ต้องมีอุปกรณ์ที่มีดา้ มสาหรับคีบหรื อตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ
(4) อาหาร และเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียน ตารับ
อาหาร( อย
) หรื อมี เครื่ องหมายรับรอง ของทางราชการ
(5) การปรุ งรส การถนอมอาหาร จะต้ อ งไม่ ใ ช้ ส ารพวก ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์
บอริ ค แอชิ ด บอแรกซ์ ซาลิ ซัยลิ ค แอซิ ด หรื อสารอย่างอื่ นที่ เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ ในรายที่จาเป็ นอนุ ญาตให้ใช้โซเดียม เบนโซเอทได้ไม่เกิน 0.1 %
(6) ห้ามใช้สียอ้ มผ้าหรื อสี พวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสี อาหาร
(7) อาหารนั้นจะต้องไม่ทามาจากสัตว์ที่เป็ นโรคหรื อสัตว์ที่ตายเอง
(8) ภาชนะใส่ น้ า ส้ ม สายชู น้ า ปลา และน้ าจิ้ ม ต้อ งท าด้ว ยแก้ว กระเบื้ อ ง
เคลือบขาวมีฝาปิ ดและช้อนตักทาด้วยสแตนเลสหรื อ กระเบื้องเคลือบขาว
(9) แต่งกายสะอาด สวมเสื้ อมีแขน
(10) ผูกผ้ากันเปื้ อนสี ขาวหรื อมีเครื่ องแบบ ผูป้ รุ งจะต้องใส่ หมวก หรื อเนท
คลุมผมด้วย
(11) ต้องเป็ นผูท้ ี่ มี สุ ขภาพดี ไม่ มี โรคติ ดต่ อ ไม่ เป็ นโรคผิ วหนังและได้รับ
การตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(12) ปฏิ บตั ิการอื่นๆ ให้ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ14 ห้ามมิให้ผรู้ ับใบอนุ ญาต ขาย ทา ประกอบ ปรุ ง สะสมอาหารหรื อน้ าแข็ง
เมื่อมีเหตุควรเชื่ อว่าตนเป็ นโรคติดต่อหรื อซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็ น
พาหะและได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อว่าตนเป็ นพาหะของโรคติดต่อ
ข้อ 15 ผู ้ใ ดประสงค์ จ ะจัด ตั้ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ซึ่ งมี พ้ืนที่ เกิ นสองร้ อยตารางเมตร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ตามแบบฟอร์ ม
พร้อมหลักฐานต่าง ๆที่กาหนดไว้
ในกรณี สถานที่ ต ามวรรคหนึ่ งมี พ้ื น ที่ ไ ม่ เกิ น สองร้ อ ยตารางเมตร ให้ แ จ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งตามแบบฟอร์ มพร้อมหลักฐานที่กาหนดไว้
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ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุ ญ าตหรื อการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถู ก ต้องตามหลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ให้ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น มี อ านาจในการก าหนดเวลา ห้ า มผู ้รั บ ใบอนุ ญ าต
ขายอาหารบางประเภท หรื อชนิดใดในเขตที่ระบุไว้
ข้อ 18 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผูร้ ับใบอนุ ญาตคนใดเป็ นโรคติดต่อ หรื อพาหะนาโรคติดต่อ
ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็ นว่าถ้าอนุ ญาตให้ต้ งั หรื อใช้สถานที่เป็ นที่จาหน่ ายอาหาร หรื อสถานที่
สะสมอาหารต่อไปจะเป็ นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 19 ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตคนใดกระท าความผิดฝ่ าฝื นเทศบัญ ญัติ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่ งไม่เกิน 15 วัน ถ้ากระทาความผิดอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสี ยก็ได้
ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุ ญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งสู ญหาย ถู กทาลาย หรื อ
ช ารุ ด ในสาระส าคัญ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนัง สื อ รั บ รองการแจ้ง แล้ว แต่ ก รณี จะต้อ งยื่น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้งใหม่ ภายใน 15 วัน
ข้อ 21 บรรดาใบอนุ ญาต หรื อหนังสื อรับรองการแจ้งซึ่ งออกตามเทศบัญญัติน้ ี มี อายุ
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต หรื อวันที่ออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
บรรดาใบอนุญาตที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ด ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ ี คงใช้ต่อไป
จนสิ้ นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 22 ผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อรับ หนังสื อรั บรองการแจ้งตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิ บ ตั ิ
ตามเงื่อนไขซึ่ งได้กาหนดไว้ หรื อตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่ งพนักงานเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกใบอนุ ญาตแนะนา
ให้ปฏิบตั ิจะมีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
และให้มีอานาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เทศบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ เนื่ อ งจากได้มี ก ารตราพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บงั คับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดงั กล่าว และเพื่อใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นการควบคุ มสถานที่ จาหน่ ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้เป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย และถู ก ต้อ งด้ว ยสุ ข ลัก ษณะ จึ ง จ าเป็ นต้อ งตราเทศบัญ ญัติ เพื่ อ ใช้บ ัง คับ ภายในเทศบาล
เมืองปากเกร็ ด
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองการแจ้ งให้ ใช้ สถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

พืน้ ทีป่ ระกอบการ
พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 10 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 20 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 40 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 60 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 60 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 80 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ค่ าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่ อปี )
100
150
300
500
700
800
1,000
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บัญชี อตั ราค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ ใช้ สถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
ลาดับที่

พืน้ ทีป่ ระกอบการ

ค่ าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่ อปี )

1

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

2,000

2

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร

3,000
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แบบ สอ.1
คาขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่………………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุ คคลธรรมดา  นิ ติบุ คคล ชื่ อ ……………………………………….
อายุ………ปี สัญชาติ …………เลขประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………………………
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่………………….ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….
หมู่ ที่ ………………..ตาบล……………………….อาเภอ…………………….จังหวัด ………………..
โทรศัพ ท์……………………..………..ขอยื่น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตจัดตั้ง สถานที่ จาหน่ ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร…………………………………..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ…………………………………………..เพื่อจาหน่ายอาหารหรื อสะสม
อาหาร(ระบุชนิดหรื อประเภทของอาหาร)………………......……………………………………………
2. สถานที่ ต้ ัง เลขที่ ……………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถน น …………………..ห มู่ ที่ …………………………………โทรศั พ ท์ ……………………………
จานวนพื้นที่ประกอบการ…………………………..ตารางเมตร
3. ผูจ้ ัด การสถานที่ แ ห่ ง นี้ คื อ ……………………………………….อายุ …………ปี
สั ญ ชาติ …………………อยู่บ ้า นเลขที่ …………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน……………..หมู่ ที่ ………..ต าบล…………………………..อ าเภอ…………………………......
จังหวัด…………………………โทรศัพท์……………………..
4. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็ นนิติบุคคลให้นาสาเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ อรับใบอนุญาต
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ป ระกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณี เจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอรับด้วยตนเองได้ให้ผรู ้ ับมอบอานาจนา
หนังสื อมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผูม้ อบ
อานาจและผูร้ ับมอบอานาจมาแสดง
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4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานประกอบการ
แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………………............…….ผูข้ อรับใบอนุญาต
(……....…........…………………)
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แบบ สอ.2
คาขอรับหนังสื อรับรองการแจ้ ง
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่………………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….
อายุ………ปี สัญชาติ……………เลขประจาตัวประชาชนเลขที่………………………………………
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….
หมู่ที่……..ตาบล…………………………….อาเภอ………………………….จังหวัด………………..
โทรศัพท์…………………….ขอยืน่ คาขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ………………………………...…........….……..เพื่อจาหน่ายอาหารหรื อ
สะสมอาหาร(ระบุชนิดหรื อประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................
2. สถานที่ต้ งั เลขที่..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………
หมู่ที่……..โทรศัพท์………………….จานวนพื้นที่ประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร
3. ผูจ้ ดั การสถานที่แห่งนี้คือ………………….......…..………………….อายุ……….ปี
สัญชาติ………………..อยูบ่ า้ นเลขที่………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อาเภอ…………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์………..…………………….
4. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็ นนิติบุคคลให้นาสาเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ อรับใบอนุญาต
4.3 หลัก ฐานแสดงว่ า อาคารนั้ นสามารถใช้ ป ระกอบการได้โ ดยถู ก ต้อ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณี เจ้า ของไม่ ส ามารถมายื่น ค าขอด้วยตนเองได้ใ ห้ ผูร้ ั บ มอบอ านาจ
น าหนั ง สื อมอบอ านาจที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายพร้ อ มบัต รประจ าตัว
ของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจมาแสดง
4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ
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แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………..….ผูแ้ จ้ง
(……………………………...)
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แบบ สอ.3
ตราครุ ฑ
ใบรับแจ้ งการจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ที่…………./…………….

สานักงาน…………………………………
วันที่……เดือน…................…..พ.ศ……...
ข้าพเจ้า………………......…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับ
การแจ้งจาก…………………………………………..เพื่ อขอรั บ หนังสื อรั บ รองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานที่ชื่อ……..............................……………………………….
เลขที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….

ลงชื่อ…………………………………..
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โทร…………………………………..
หมายเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง
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แบบ สอ.4
ครุ ฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
เล่มที่…………เลขที่………../………….
สานักงาน………………………
อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………...
อยูบ่ า้ น/สานักงาน เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...
หมู่ที่……….ตาบล………………………อาเภอ……………………จังหวัด………………………….
โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารประเภท…………………………......………………...
สถานที่ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยูเ่ ลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………
หมู่ที่……..ตาบล………………………อาเภอ………………………..จังหวัด………………………..
โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่………………..........
เลขที่………….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิ บตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……….......…พ.ศ….......สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…….....……..พ.ศ……....
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

คาเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แบบ สอ.5
ครุ ฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่......…เลขที่………../………….
สานักงาน......…………....………
อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ…………………...…………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจาตัวประชาชนเลขที่………………..…………...
อยูบ่ า้ น/สานักงาน เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...
หมู่ที่…….ตาบล……………………อาเภอ…………………………จังหวัด………...………………….
โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...
สถานที่ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร
2. ตั้งอยูเ่ ลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………
หมู่ที่……………….. โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………...……...........
เลขที่…….....วันที่…..….เดือน…...............พ.ศ………
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิ บตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คาสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……….เดือน……..…....…พ.ศ……..สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…......………พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

คาเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แบบ สอ.6
ครุ ฑ
หนังสื อรับรองการแจ้ งจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
เล่มที่……เลขที่………../……….
สานักงาน.............……………....…….......
เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ออกหนัง สื อ รั บ รองให้  บุ ค คลธรรมดา  นิ ติ บุ ค คล
ชื่ อ……………….......………......……อายุ…………ปี สั ญ ชาติ ……………………...........................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………………...อยู่บา้ น/สานักงาน เลขที่ …………….
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………...หมู่ที่…………….แขวง/ตาบล…………………
เขต/อาเภอ……………………….......…จังหวัด………………………….โทรศัพท์………..…………..
1. จัดตั้งสถานที่ จาหน่ ายอาหารประเภท……………………………………………...
สถานที่ชื่อ………………………………พื้นที่ประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่ ………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………
หมู่ที่……...โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนี ยมฉบับละ………….บาทต่อปี ใบรับเงิ นเล่ มที่ …………………...........
เลขที่………....….....วันที่….….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข คาสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ………สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…...…………..พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน แสดงหนังสื อรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.7
ครุ ฑ
หนังสื อรับรองการแจ้ งจัดตั้งสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่….…เลขที่………../………….
สานักงาน......……………………………..
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นออกหนังสื อรั บ รองให้  บุ คคลธรรมดา  นิ ติบุ คคล
ชื่อ………………………………………อายุ…………ปี สัญชาติ……………………............................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่……………………………............อยูบ่ า้ น/สานักงาน เลขที่…………..….
ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………...หมู่ที่……….....ตาบล…………………........
อาเภอ…………………………จังหวัด…….......…………………….โทรศัพท์……….........…………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………………………………………………...
สถานที่ชื่อ…………………......………พื้นที่ประกอบการ………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่ ………...ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………
หมู่ที่………………..โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนี ยมฉบับละ………….บาทต่อปี ใบรับเงิ นเล่ มที่ …………………...........
เลขที่………....….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ………………….
4. ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ดว่าด้วยสถานที่จาหน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คาสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่
4.2 …………....……………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่………เดือน……………พ.ศ………สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…………....พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน แสดงหนังสื อรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้ง
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แบบสอ.8
คาขอต่ ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ ง
เพือ่ จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เขียนที่....................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า  บุ คคลธรรมดา  นิ ติบุคคล ชื่ อ ......................................... อายุ...........ปี
สัญชาติ..............................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................................
อยู่บา้ น/สานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมู่ ที่ ....................ต าบล.......................................อาเภอ................................จังหวัด...............................
โทรศัพท์............................................ขอยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อรั บรองการแจ้ง
เพื่อจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1.สถานที่ ชื่อ .......................................................เพื่ อจาหน่ ายอาหารหรื อสะสมอาหาร
(ระบุชนิด/หรื อประเภทของอาหาร)
2. สถานที่ ต้ งั เลขที่.......................ตรอก /ซอย............................ถนน..............................
หมู่ ที่ ...................ต าบล....................................อ าเภอ........................................จัง หวั ด .....................
โทรศัพท์...........................จานวนพื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร
3. ผูจ้ ัด การสถานที่ แ ห่ ง นี้ คื อ ..............................................................อายุ..............ปี
สัญชาติ..................อยูบ่ า้ นเลขที่.........................ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................
หมู่ที่...............ตาบล...................................อาเภอ...............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์....................................
4. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอต่ออายุใบอนุ ญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อ
รั บ รองการแจ้ง หากเป็ นนิ ติ บุ ค คลให้ น าส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผูต้ ่ อ อายุใบอนุ ญ าตหรื อ ผูข้ อต่ อ อายุ
หนังสื อรับรองการแจ้ง
4.3 ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งเดิม
4.4 หลัก ฐานแสดงว่าอาคารนั้น สามารถใช้ป ระกอบการได้โ ดยถู ก ต้อ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.5 กรณี เจ้าของไม่สามารถมายืน่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อ
รับรองการแจ้งด้วยตนเองได้ให้ผรู ้ ับมอบอานาจ นาหนังสื อมอบอานาจที่
ถูกต้องตามกฎหมายพร้ อมบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจและผูร้ ั บ มอบ
อานาจมาแสดง
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4.6 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ
แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
(..........................................) หรื อผูข้ อต่ออายุหนังสื อ
รับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.9
คาร้ องขออนุญาตการต่ าง ๆ
เขียนที่....................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ..............................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ..........เลขประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................................................
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ที่....................แขวง/ตาบล..................................................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.......................................................
ขอยืน่ คาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น...........................................................................................................
ด้วย.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคาร้องนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................ผูข้ ออนุญาต
(..............................................)
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การจาหน่ ายสิ นค้ าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมื องปากเกร็ ด ว่าด้วยการจาหน่ าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติ มโดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา
43,54,55,58 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
และโดยอนุ ม ัติ ข องผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด นนทบุ รี จึ ง ออกเทศบัญ ญัติ ข องเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมื องปากเกร็ ด เรื่ อง การจาหน่ าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญ ญัติ น้ ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ภายในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้
ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
1. เทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ ด เรื่ อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2535
2. เทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ ด เรื่ อง ควบคุมผูเ้ ร่ ขาย พ.ศ. 2535
บรรดาเทศบัญ ญั ติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ วนที่ ต ราไว้แ ล้ ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ งมิ ใ ช่ เป็ นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรื อใช้สัญจรได้
“เร่ ขาย” หมายความว่า การจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะที่ จดั ไว้
โดยมิได้จดั วางอยูใ่ นที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ ไม่วา่ จะเป็ นทางบกหรื อทางน้ า
ข้อ 5 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะซึ่ งได้ประกาศระบุ ห้าม
ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่ งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่ ขาย เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 การจาหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าหน่ ายและผูช้ ่ วยจาหน่ ายจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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(1) แต่งกายสะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อย
(2) จัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ยื่นล้ าบริ เวณที่กาหนด ร่ มหรื อ
ผ้าใบบังแดด รวมทั้งตัวผูค้ า้ ต้องไม่ล้ าลงบนผิวจราจร
(3) แผงสาหรับวางขาย เช่ น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทาด้วยวัตถุ ที่แข็งแรง มี
ขนาดและความสู ง จากพื้นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
(4) รั ก ษาความสะอาดบริ เวณที่ จาหน่ ายสิ น ค้า อยู่เสมอ ทั้ง ในระหว่างท า
การค้าและหลังจากเลิกทาการค้าแล้ว
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(6) ให้ จ ัด วางสิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยบนแผง หรื อ จัด วางในลัก ษณะอื่ น ตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์
เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชื อก หรื อยึดสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดกับคอกต้นไม้ หรื อต้นไม้โดยเด็ดขาด
(8) ห้ามมิให้ใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่ใช้เครื่ องยนต์มีเสี ยงดัง
(9) ห้ามใช้เครื่ องขยายเสี ยงหรื อเปิ ดวิทยุเทป หรื อการกระทาการโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผอู ้ ื่น
(10) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่ อนไปจอดบนทางเท้าเพื่ อ
จาหน่ายสิ นค้า
(11) หยุด ประกอบการค้ากรณี มี เหตุ พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
ตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
(12) หลังจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการค้า
ออกจากบริ เวณที่อนุญาต ให้แล้วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้า
(13) ปฏิ บ ตั ิ การอื่ นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะตามคาแนะนา ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 7 การจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าหน่ ายและผูช้ ่ วย
จาหน่ายจะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 (1) (13)
(2) แต่ ง กายด้ว ยเสื้ อผ้า ที่ มี แ ขน และสวมผ้า กัน เปื้ อนที่ ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย
รวมทั้งสวมรองเท้าขณะเตรี ยมทาประกอบ ปรุ ง หรื อจาหน่ายอาหาร
(3) ตัดเล็ บ มื อให้ ส้ ั น ถ้ามี บ าดแผล มี ก ารบาดเจ็บ การถู ก ลวกหรื อระคาย
เคืองผิวหนังบริ เวณมือหรื อนิ้วมือ ต้องปิ ดบาดแผลให้เรี ยบร้อย
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(4) ไม่สูบบุ หรี่ ขบเคี้ ยว รั บประทานอาหาร ในขณะเตรี ยม ทา ประกอบ
ปรุ งหรื อจาหน่ายอาหาร หรื อไม่ไอจามรดบนอาหาร
(5) ที่เตรี ยมทา ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจาหน่าย ต้องสู งจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร
(6) การจาหน่ายอาหารที่ตอ้ งมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ลา้ งภาชนะ
อุปกรณ์ ที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร รวมทั้งต้องจัดให้มีบ่อดัก
ไขมันก่อนระบายลงสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะ
(7) รักษาเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในการจาหน่ ายอาหาร
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(8) ให้ปกปิ ดอาหาร เครื่ องปรุ งอาหาร ภาชนะใส่ อาหาร เครื่ องมือเครื่ องใช้
ส าหรั บ ประกอบอาหาร ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถป้ องกัน ฝุ่ นละออง
แมลงวัน และสัตว์ซ่ ึ งเป็ นพาหะนาโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(9) ใช้น้ าสะอาดในการทา ประกอบ ปรุ ง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่ องใช้
และปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
(10) ใช้วสั ดุ ภาชนะอุปกรณ์ ที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่ หรื อเตรี ยม ทา
ประกอบ ปรุ ง และจาหน่ายอาหาร
(11) วัสดุ ใส่ เครื่ องปรุ งรสต่างๆ ต้องไม่ใช้ที่เป็ นพลาสติ ก ให้ใช้ที่เป็ นแก้ว
เมลามี น สแตนเลส หรื อ วัส ดุ อื่น ที่ เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ขเห็ น ชอบ
และมีฝาปิ ดมิดชิด
(12) ห้ามใช้มื อ หยิบ จับ อาหาร ให้ใ ช้ที่ คี บ จับ อาหาร หรื อถุ งมื อที่ ส ะอาด
เพื่อใช้หยิบจับอาหารโดยเฉพาะ
(13) ห้ามใช้ตะเกียบ ช้อนสังกะสี ที่ตกแต่งสี
(14) ห้ามใช้กระดาษที่พิมพ์ดว้ ยหมึก ห่อหุ ม้ อาหาร
(15) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่มีฝ าปิ ดมิดชิ ดไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อระบายน้ าหรื อทางสาธารณะ
(16) จัดให้ มี ก ารป้ องกันอันตรายต่ อสุ ข ภาพ รวมทั้งป้ องกันไม่ ให้ เกิ ดเหตุ
ราคาญเนื่องจากการจาหน่าย เตรี ยม ทา ประกอบ ปรุ ง และเก็บอาหาร
(17) ปฏิ บ ตั ิ การอื่ นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข และค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และคาสัง่ ของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
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ข้อ 8 การเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าหน่ ายและผูช้ ่ วยจาหน่ ายจะต้อง
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายสิ นค้าในบริ เวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อย
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรื อทางสาธารณะ
(4) ในขณะที่เร่ ขายสิ นค้า ห้ามใช้เครื่ องขยายเสี ยงหรื อเปิ ดวิทยุเทป หรื อส่ ง
เสี ยงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผอู ้ ื่น
(5) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อ ล้อเลื่ อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่ อ
จาหน่ายสิ นค้า
(6) หยุดประกอบการค้ากรณี พิ เศษ เพื่ อประโยชน์ ข องทางราชการตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
(7) ปฏิ บ ัติก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้วยสุ ข ลัก ษณะ ตามค าแนะนาของเจ้าพนัก งาน
สาธารณะสุ ข และค าสั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวมทั้ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และคาสัง่ ของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 9 การเร่ ขายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าหน่าย ผูช้ ่วยจาหน่าย
จะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (1) – (6)
(2) อาหารที่เร่ ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(3) ใช้วสั ดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่ อาหาร
(4) ดูแลรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ ขายอาหาร
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสิ นค้าให้เป็ นระเบียบ
(6) แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่มีแขน สะอาดเรี ยบร้อย และสวมรองเท้า ขณะทา
การเร่ ขายอาหาร
(7) ตัดเล็บมือให้ส้ นั ถ้าที่บาดแผลบริ เวณมือต้องปิ ดบาดแผลให้เรี ยบร้อย
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรื อไอจามรดอาหาร ในขณะจาหน่าย
(9) ปฏิ บ ัติก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้วยสุ ข ลัก ษณะ ตามค าแนะนาของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข และค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับและคาสั่งของเทศบาล เมืองปากเกร็ ด
ข้อ 10 ห้ามผูจ้ าหน่ ายและผูช้ ่ วยจาหน่ ายประกอบกิ จการเมื่ อมี เหตุ ควรเชื่ อว่าตนเป็ น
โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรื อเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็ นพาหะของโรคและได้รับ
แจ้งความเป็ นหนังสื อแจ้งว่าตนเป็ นพาหะของโรคติดต่อซึ่ งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
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(1) วัณโรค
(6) โรคคางทูม
(2) อหิวาตกโรค
(7) โรคเรื้ อน
(3) ไข้ไทฟอยด์
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(4) โรคบิด
(9) ไข้หวัด
(5) ไข้สุกใส
(10) โรคอื่นๆ ตามที่ทางการแพทย์แจ้งว่าเป็ นโรคติดต่อ
ข้อ 11 ถ้ า ปรากฏว่ า ผู ้จ าหน่ า ยหรื อ ผู ้ช่ ว ยจ าหน่ า ยผู ้ใ ดเป็ นโรคติ ด ต่ อ หรื อ พาหะ
ของโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 10 ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่า ถ้าอนุ ญาตให้จาหน่ายสิ นค้าในที่
หรื อทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตราย อย่ า งร้ า ยแรงแก่ สุ ขภาพของประชาชน ให้ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 12 ผูข้ อรั บใบอนุ ญาตและผูช้ ่ วยจาหน่ ายในที่ หรื อทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อพาหะของโรคติดต่อ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 10
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 13 ผูใ้ ดจะขอรับใบอนุ ญาตจาหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ น ตามแบบ สณ. 1 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด และรู ป
ถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1 นิ้ ว ของผูข้ อรับใบอนุ ญาตและ
ผูช้ ่ วยจาหน่ าย คนละ 3 รู ป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รู ป ในใบอนุ ญาต 1 รู ป และบัตรสุ ขลักษณะ
ประจาตัวอีก 1 รู ป
ผูใ้ ดจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตเร่ ข ายสิ น ค้า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ เจ้า
พนักงานท้องถิ่ นตามแบบ สณ. 4 พร้ อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด และรู ปถ่าย
หน้าตรงครึ่ งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1X 1 นิ้ ว ของผูร้ ับขอใบอนุ ญาตและผูช้ ่ วย
จาหน่ าย คนละ 3 รู ป เพื่ อ ติ ด ไว้ในทะเบี ย น 1 รู ป ในใบอนุ ญ าต 1 รู ป และบัต รสุ ข ลัก ษณะ
ประจาตัว อีก 1 รู ป
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุ ญ าตตามข้อ 13 แล้ว ปรากฏว่าถู ก ต้องตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ให้ ออก
ใบอนุ ญาต ตามแบบ สณ. 2 หรื อแบบ สณ. 5 และบัตรประจาตัวผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตตามแบบ สณ. 3 หรื อ
แบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตต้องชาระค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตการเก็บ ขนขยะมูลฝอย
และค่ารั กษาความสะอาด ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติน้ ี ภายในกาหนดสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญ าต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ั บ มอบอานาจจากผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตได้รับ หนังสื อ แจ้งจาก เจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่ น หากมิได้ชาระค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิ บ ของจานวนค่าธรรมเนี ยมที่ คา้ งชาระ เว้นแต่ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ าตจะได้บ อกเลิ ก ดาเนิ นกิ จการนั้น
ก่อนถึงกาหนดที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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การแจ้ง ตามวรรคหนึ่ งให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ท าเป็ นหนั ง สื อ แจ้ง ให้ ผู้ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากผูไ้ ด้รับอนุ ญาตทราบ ในกรณี ไม่พบตัวหรื อไม่ยอมรั บ
หนังสื อ ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อปิ ดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผย เห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาเนา หรื อสานักทาการงานของผูด้ าเนิ นกิ จการ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบคาสั่งแล้ว ตั้งแต่
เวลาที่คาสั่งไปถึง หรื อวันปิ ดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 ในขณะทาการจาหน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตต้องแสดงใบอนุ ญาตของตนได้เสมอ และทาการจาหน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อ
ทางสาธารณะตามประเภทสิ นค้า และลัก ษณะการจาหน่ ายสิ น ค้าในที่ หรื อทางสาธารณะที่ ไ ด้รับ
อนุญาต
ผู ้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู ้ช่ ว ยจ าหน่ า ยในที่ หรื อทางสาธารณะ ต้อ งติ ด บัต ร
สุ ขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้ อด้านซ้าย ตลอดเวลาที่จาหน่ายสิ นค้า
ข้อ 17 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ ง ให้ใช้ได้เฉพาะผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตกับผูช้ ่วยจาหน่ ายในที่
หรื อทางสาธารณะ ซึ่ งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 18 เมื่อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุ ญาตให้จาหน่ายสิ นค้า หรื อเร่ ขาย
สิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นตามแบบ สณ. 7 พร้ อมกับ ชาระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
ข้อ 19 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 20 เมื่อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการ
ดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 21 หากผูไ้ ด้รับ อนุ ญ าตประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงชนิ ดหรื อประเภทสิ น ค้า หรื อ
ลักษณะวิธีการจาหน่ายหรื อสถานที่จดั วางสิ นค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต หรื อรายการ
อื่นใด ให้ยนื่ คาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 22 หากปรากฏว่าใบอนุ ญาต หรื อบัตรสุ ขลักษณะประจาตัวสู ญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ สณ. 8 เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุ ญาตหรื อขอรับบัตรสุ ขลักษณะประจาตัวใหม่ แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่
ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณี การสู ญหายหรื อถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตหรื อบัตรสุ ขลักษณะประจาตัวเดิม กรณี ชารุ ดในสาระสาคัญ
(3) รู ปถ่ายของผูไ้ ด้รับอนุ ญาต และผูช้ ่ วยจาหน่ าย ขนาด 1X1 นิ้ ว จานวน
คนละ 3 รู ป
ข้อ 23 การออกใบแทนใบอนุ ญาตหรื อการออกบัตรสุ ขลักษณะประจาตัวใหม่ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
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(1) การออกใบแทนใบอนุ ญาตให้ใช้แบบ สณ. 2 หรื อแบบ สณ. 5 แล้วแต่กรณี
โดยประทับตราสี แดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ดว้ ยและให้มี วัน เดือน ปี
ที่ ออกใบแทน พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น หรื อผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้ ว ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญของใบอนุ ญาตเดิ มแล้วแต่กรณี และ
เล่มที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
(3) กรณี บตั รสุ ขลักษณะประจาตัวสู ญหายหรื อชารุ ดให้ออกบัตรสุ ขลักษณะ
ประจาตัวใหม่ตามแบบ สณ. 3 หรื อแบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับใบรับอนุ ญาตเป็ นผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้
แบบ สณ. 1
(2) ใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.2
(3) บัตรประจาตัวผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ
ใช้แบบ สณ. 3
(4) ค าขอรับ ใบรั บ อนุ ญ าตเป็ นผูเ้ ร่ ข ายสิ น ค้าในที่ ห รื อทางสาธารณะให้ ใ ช้
แบบ สณ.4
(5) ใบอนุญาตเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 5
(6) บัตรประจาตัวผูท้ ี่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตเร่ ขายสิ นค้าในที่ ห รื อทางสาธารณะ
ให้ใช้ แบบ สณ. 6
(7) คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตเป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 7
(8) คาขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สณ. 8
ข้อ 25 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตและผูช้ ่วยจาหน่าย ต้องจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ตามเวลาที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 26 ห้ ามผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตท าการโอนใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผูอ้ ื่ น เว้น แต่ เป็ นการโอน
แก่สามี ภรรยา บุตร พี่ และน้อง
ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติและให้มี
อานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
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ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เทศบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ เพื่ อ ใช้ เป็ นหลัก เกณฑ์ ใ นการควบคุ ม
การจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุ คคล
ของผู ้จ าหน่ า ย หรื อ ผู ้ช่ ว ยจ าหน่ า ยสิ น ค้า สุ ขลัก ษณะในการใช้ ก รรมวิ ธี เพื่ อ รั ก ษาความสะอาด
และป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุ ญาต
ใบแทนอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และอัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม จึ ง จ าเป็ นต้ อ งตราเทศบัญ ญั ติ
เพื่อใช้บงั คับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียม
ลาดับที่
1

2

3

4

รายการ

บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสิ นค้า
ในที่หรื อทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ
ฉบับละ

100

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสิ นค้า
ในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ ขาย
ฉบับละ

50

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เดือนละ

25

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด
ตารางเมตร/บาท/วัน

2
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง ตลาด
พ.ศ. 2540
....................................
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 35
มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ด โดยความเห็น ชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด และโดยอนุ มตั ิ
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด” เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2540
ข้อ 2 เทศบัญ ญัติ น้ ี ใช้บ ัง คับ วัน ที่ ได้ป ระกาศโดยเปิ ดเผย ณ ส านัก งานเทศบาล
เมืองปากเกร็ ดแล้วเจ็ดวัน
ข้ อ 3 นั บ แต่ ว ัน ที่ เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาด พ.ศ. 2540
นี้ ใช้บงั คับเป็ นต้นไป ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาดเอกชน พ.ศ. 2535
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2535
บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ๆ ในส่ ว นที่ ไ ด้ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติ เรื่ อง ตลาดเอกชน และเทศบัญญัติ เรื่ อง ตลาดสาธารณะ หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ ตลาด ” หมายความว่ า สถานที่ ซ่ ึ งปกติ จ ัด ไว้ใ ห้ ผู ้ค ้ า ใช้ เป็ นที่ ชุ ม ชน
เพื่อจาหน่ายสิ นค้าประเภทสัตว์ เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสดประกอบหรื อปรุ ง
แล้ว หรื อของเสี ยง่าย ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความ
รวมถึ งบริ เวณซึ่ งจัดไว้สาหรั บ ให้ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ ชุมชนเพื่ อจาหน่ ายสิ นค้าประเภทดังกล่ าวเป็ นประจา
หรื อเป็ นครั้งคราว หรื อตามวันที่กาหนด
ข้อ 5 ผูใ้ ดจะตั้งตลาดต้องยื่นเรื่ องราวขอรับใบอนุ ญาตตามแบบที่ กาหนด พร้ อมด้วย
แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างในสถานที่จะตั้งตลาด ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในข้อ นี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ
องค์ ก ารของรั ฐ ที่ ไ ด้จ ัด ตั้ง ตลาดขึ้ น ตามอ านาจหน้ า ที่ แต่ ใ นการด าเนิ น การตลาดจะต้อ งปฏิ บ ัติ
เช่ นเดี ยวกับผูร้ ับใบอนุ ญาต ตามบทบัญญัติแห่ งเทศบัญญัติน้ ี ดว้ ย และเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี อานาจ
กาหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสื อให้เป็ นผูจ้ ดั ตั้งตลาดตามข้อนี้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
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ข้อ 6 เมื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น พิจารณาเห็ นว่าผูข้ อรั บใบอนุ ญาตได้จดั สถานที่ ที่ต้ งั
ตลาด และมีเครื่ องอุปกรณ์ สาหรับตลาด ต้องด้วยสุ ขลักษณะตามเงื่อนไขที่บงั คับไว้ใน ข้อ 8 ข้อ 9
และข้อ 10 แล้วให้ออกใบอนุญาตได้ ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 2,000 บาท ต่อปี
ข้อ 7 ผูร้ ับใบอนุ ญาตตามข้อ 6 แล้ว ขอเปลี่ยนตัวผูร้ ับใบอนุ ญ าตได้ โดยยื่นเรื่ องราว
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมสาหรับการนี้
ข้อ 8 สถานที่ ที่ ต้ ัง เป็ นตลาด และการปลู ก สร้ า งในสถานที่ น้ ั น ต้อ งจัด ให้ ไ ด้
สุ ขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องตั้งอยู่ในที่ซ่ ึ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็ นว่าไม่น่าจะเป็ นอันตรายแก่
สุ ขภาพ
(2) อาคารต้องทาด้วยวัตถุถาวร มัน่ คงแข็งแรง
(3) บริ เวณพื้นต้องทาด้วยวัตถุถาวร มัน่ คงแข็งแรง ทาความสะอาดง่าย และไม่มี
น้ าขังอยูไ่ ด้
(4) ต้องมีทางระบายน้ าทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย เมื่อรับน้ าไหล
ไปสู่ ทางระบายน้ าสาธารณะได้สะดวก และต้องมีการกาจัดน้ าเสี ยให้ได้
มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(5) ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอ ตามความเห็ นของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข
(6) ที่วางของขายต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
ก. ต้ อ งกว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1.50 เมตร และมี พ้ื น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
3 ตารางเมตร สู งไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร สาหรับตลาดขายส่ ง
ทาด้วยวัตถุ ถาวรทึ บ ถู กสุ ขลักษณะ แยกเป็ นหมวดหมู่ เหมาะสม
ตามประเภทสิ นค้า และกาหนดหมายเลขประจาแต่ละที่ไว้ให้เห็ น
ชัดเจน
ข. ต้องจัดที่นงั่ สาหรับผูข้ ายของไว้โดยเฉพาะ เหมาะสมแยกต่างหาก
จากที่วางของขายและสะดวก ต่อการเข้าออก
ค. หากจะสร้างที่วางของขาย ซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษต่างหากจากที่กล่าว
ข้างต้น จะต้องสร้ างให้ถูกสุ ขลักษณะ ทาความสะอาดได้ง่ายตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธรณสุ ข
(7) ทางเดินของตลาดมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
ก. ทางเข้าออกของตลาดต้องมีอย่างน้อยหนึ่ งทาง กว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร ในกรณี ที่ทางเข้าออกตลาดลอดใต้อาคารอื่น จะต้องสู งไม่
น้อยกว่า 3.50 เมตร
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ข. ทางเดิ นสาหรับผูซ้ ้ื อของภายในอาคารตลาดต้องกว้างไม่น้อยกว่า
2 เมตร
(8) ต้องท ารั้ ว หรื อประตู ก้ ัน หรื อสิ่ ง ป้ องกัน ไว้เพื่ อ มิ ให้ ค นและสั ต ว์เข้าไป
พลุกพล่าน
(9) ต้องจัดให้มีส้ วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องใช้จานวนและสถาน
ที่ต้ งั ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(10) ต้องจัดให้มีที่สาหรับล้างสิ้ นค้า พร้อมติดตั้งท่อน้ าประปาและท่อระบาย
น้ าทิ้งให้เพียงพอตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(11) ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ๆ อั น เกี่ ย วกั บ สุ ขลั ก ษณะตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ 9 ในกรณี ที่สถานที่ที่ต้ งั เป็ นตลาดและการปลูกสร้างในสถานที่น้ นั มีลกั ษณะพิเศษ
ได้สุขลักษณะ มีการระบายอากาศและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแล้ ว สถานที่
ที่ต้ งั และการปลูกสร้างในสถานที่น้ นั อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ข้อ 8 ก็ได้
ข้อ 10 ผูต้ ้ ัง ตลาดต้อ งจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อื่ น ๆ อัน จ าเป็ นส าหรั บ สุ ข ลัก ษณะ
ของตลาด ดังต่อไปนี้
(1) ที่รองรับมูลฝอยและที่พกั มูลฝอยมีฝาปิ ดมิดชิ ด อันได้สุขลัก ษณะโดยมี
ขนาดและจานวนเพียงพอ ตั้งอยู่ในสถานที่ ที่เหมาะสม ตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(2) น้ าสะอาดพร้อมทั้งที่เก็บสารองน้ าให้มีปริ มาณเพียงพอแก่การใช้สาหรับ
ล้างมือ ล้างสิ นค้า และล้างตลาด
(3) จัดให้มีหอ้ งสุ ขาที่ถูกสุ ขลักษณะ และแยกเป็ นห้องสุ ขาหญิง และชาย
(4) เครื่ องอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับสุ ขลักษณะของตลาด ตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผรู ้ ับใบอนุญาตแก้ไขสิ่ งปลูกสร้างในสถานที่ต้ งั ตลาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 12 ผูร้ ับใบอนุญาตจะต้องดูแลควบคุมให้ผู้เข้าขายของในสถานที่ต้ งั ตลาด ปฏิ บตั ิ
ตามระเบียบที่กาหนดไว้
ข้อ 13 ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องรักษาตลาด ตลอดจนของใช้ท้ งั มวลให้ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะ
และเรี ยบร้อย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาส้วมให้ได้สุขลักษณะอยูเ่ สมอ
(2) ต้องจัดให้มี คนงานท าความสะอาดจานวนเพี ย งพอ และต้องท าความ
สะอาดให้สะอาดอยูเ่ สมอ
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(3) ต้องจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล ในตลาดตามข้อบังคับของท้องถิ่ น
หรื อคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(4) ต้องมี ก ารก าจัดสิ่ งปฏิ กูล ตามหลัก สุ ขาภิ บ าล โดยเป็ นบ่ อเกรอะต่ อกับ
บ่อกรองไร้อากาศหรื อตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขและนา
(5) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในตลาดในเวลากลางคืน
(6) ดูแลมิให้บุคคลใด นอกจากผูม้ ีหน้าที่เฝ้ าตลาดใช้ตลาดเป็ นที่หลับนอน
(7) ต้องจัดเก็บสิ่ งของให้เรี ยบร้อย ปลอดภัยจากสัตว์นาโรคต่างๆ และสะดวก
แก่การทาความสะอาดระหว่างเวลาเปิ ดตลาด
(8) ปฏิบตั ิการอื่นๆ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผใู ้ ดวางสิ่ งของกีดขวางในตลาดตามทางเข้าสู่ ตลาด ทางเดินรอบตลาด
และห้ามมิให้ผใู ้ ดก่อเหตุราคาญในบริ เวณตลาด ดังต่อไปนี้
(1) นาสัตว์ทุ กชนิ ดเข้าไปในตลาด แต่ ไม่ห้ามถึ งสัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ ขงั
สัตว์เพื่อขายเป็ นอาหาร
(2) สะสมหมักหมมหรื อเททิ้งสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในตลาด ทาให้สถานที่ สกปรก
รกรุ งรัง หรื อเป็ นที่เพาะพันธุ์สัตว์นาโรค หรื อเป็ นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น
(3) ก่ อหรื อจุ ดไฟไว้ในลัก ษณะซึ่ งเป็ นที่ เดื อ ดร้ อนแก่ ผูอ้ ื่ น หรื อน่ า จะเกิ ด
อันตราย
(4) ทาให้น้ าสะอาดสาหรับ ใช้ในตลาดเกิ ดสกปรกขึ้ น จนเป็ นเหตุ ให้เสื่ อม
หรื ออาจเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ
(5) ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยหรื อสิ่ งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซ่ ึ งจัดไว้สาหรับ
รองรับมูลฝอยหรื อสิ่ งปฏิกลู
(6) การกระทาอื่ นใดที่ จะก่อให้เกิ ดเหตุ ราคาญแก่ผูอ้ ื่นตามความเห็ นของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข หรื อตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 15 ผูเ้ ข้าขายของในตลาดต้องมีใบอนุญาต
การร้องขอใบอนุ ญาตนั้น ให้ยื่นเรื่ องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามแบบที่ กาหนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นเห็ นสมควร และผูข้ อรับใบอนุ ญาตไม่เป็ นโรคติดต่อตามที่ระบุไว้ หรื อเมื่ อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจแล้ว ปรากฏว่าไม่เป็ นพาหะของโรคและได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อแล้วว่า
ไม่เป็ นพาหะโรคติดต่อซึ่ งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้ไทฟอยต์
(4) โรคบิด
(5) โรคคางทูม
(6) โรคสุ กใส
(7) โรคเรื้ อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
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(9) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 16 ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด ฉบับละ 10 บาท
ข้อ 17 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ งให้ใช้ได้เฉพาะผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตกับ ผูช้ ่ วยขาย ซึ่ งระบุ ไว้
ในใบอนุญาต ไม่เกิน 2 คน เท่านั้น
ข้อ 18 ผู ้ใ ดเป็ นผู ้เข้า ขายของในตลาดอยู่ แ ล้ ว ในวัน ใช้ เทศบัญ ญั ติ น้ ี แต่ ย งั ไม่ มี
ใบอนุญาตต้องขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 15 ภายในกาหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ใช้เทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 19 ในการเข้าขายของในตลาด ผูร้ ับใบอนุญาตและผูช้ ่วยขายต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) วางสิ่ ง ของอยู่ในขอบเขตที่ วางขายซึ่ งจัด ไว้ ถ้าวางล้ าออกมาให้ ถื อ ว่า
วางสิ่ งของกี ดขวางในตลาด และห้ามมิ ให้ วางสิ่ งของสู งเกิ น กว่า 150
เซนติเมตร จากพื้นตลาด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข
(2) วางสิ นค้าให้ถูกต้องตามที่ที่จดั ไว้สาหรับประเภทนั้น
(3) แต่งกายให้สะอาดตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นชอบ
(4) ใช้เครื่ องปกปิ ดอาหารและภาชนะ หรื อเครื่ องสาหรับประกอบปรุ งอาหาร
ให้ พ น้ ฝุ่ น ละออง สั ตว์น าโรค และรั ก ษาเครื่ องปกปิ ดนั้น ให้ ส ะอาด
ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(5) ใช้น้ าสะอาดในการปรุ ง แช่ ล้างอาหารและภาชนะ
(6) ใช้ภาชนะเครื่ องใช้ในการบริ โภคที่สะอาด และรักษาให้สะอาดอยูเ่ สมอ
(7) ใช้วตั ถุที่สะอาด ห่อ หรื อใส่ ของให้แก่ผซู ้ ้ื อ
(8) ไม่จา้ งหรื อใช้บุคคลที่ป่วยหรื อมีเหตุควรเชื่อว่าป่ วยเป็ นโรคติดต่อ ทาการ
ประกอบ ปรุ ง หรื อขายอาหาร
(9) ทาความสะอาดที่วางของขายทุกวันก่อนขายและเลิกขาย
(10)ให้ มี ภ าช น ะ รอ งรั บ มู ล ฝอ ยที่ ถู ก ลั ก ษ ณ ะต าม ค วาม เห็ น ช อ บ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขวางประจาที่ขายของ
(11) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ๆ ให้ ต้องด้ว ยสุ ข ลัก ษณะและเรี ย บร้ อ ยตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อคาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผรู้ ับใบอนุ ญาตเข้าขายของในตลาด ขาย ทา ประกอบ ปรุ ง หรื อ
สะสมอาหาร และสิ่ งของอย่ า งอื่ น ใดในตลาด เมื่ อ มี เหตุ ค วรเชื่ อ ว่ า ตนเป็ นโรคติ ด ต่ อ หรื อ
เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ได้ตรวจปรากฏว่าเป็ นพาหะและได้รับแจ้งความเป็ นหนังสื อว่าตนเป็ น
พาหะของโรคแล้ว
ข้อ 21 ให้เปิ ดตลาดตั้งแต่ เวลา 04.00 น. และปิ ดตลาดเมื่อถึ งเวลา 20.00 น. เว้นแต่
จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็ นพิเศษ
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ข้อ 22 ผูใ้ ดตั้งตลาดหรื อใช้สถานที่ ใดเป็ นตลาด โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต ตามข้อ 5
นอกจากจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แล้วยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พุทธศักราช 2535
ข้อ 23 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี ขอ้ หนึ่ งข้อใด นอกจากมีความผิดตาม พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ. 2496 แล้ว ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พุทธศักราช 2535
ข้อ 24 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผูร้ ับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดคนใดเป็ นโรคติดต่อ หรื อ
เป็ นพาหะโรคติดต่อ ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็ นว่าถ้าอนุ ญาตให้เข้าขายของต่อไปจะเป็ นอันตราย
แก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 25 บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ ี ให้คงใช้ต่อไป
จนสิ้ นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 26 ใบอนุญาตให้ขายของในตลาด ฉบับ หนึ่ งให้ใช้ได้เฉพาะผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตกับ
ผูช้ ่วยซึ่ งระบุไว้ในใบอนุญาต ไม่เกิน 2 คน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 27 ใบอนุ ญาตให้ต้ งั ตลาด ใบอนุ ญาตให้ขายของในตลาด ให้มีอายุหนึ่ งปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 28 เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิ ก
การดาเนินการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ตล 7
ข้อ 29 หากปรากฏว่าใบอนุ ญาตใด ๆ ตามเทศบัญญัติน้ ี สูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
ในสาระสาคัญ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ตามแบบ ตล 7 เพื่อขอรั บ
ใบแทน ใบอนุ ญ าต ภายในสิ บ ห้ า วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้ท ราบถึ ง การสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อช ารุ ด
ในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานที่แนบ ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณี การสู ญหายหรื อถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณี ชารุ ดในสาระสาคัญ
ข้อ 30 การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้ใช้แบบ ตล 3 หรื อแบบ ตล 6 แล้วแต่
กรณี โดยประทั บ ตราสี แดง ค าว่ า “ใบแทน” ก ากั บ ไว้ และให้ มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ในใบแทนและต้นขั้ว
ใบแทน
(2) บันทึ กแจ้งหลังต้นขั้วใบอนุ ญาตเดิม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทาลาย
หรื อช ารุ ดในสาระส าคัญ ของใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้วแต่ ก รณี และเล่ ม ที่
เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
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ข้อ 31 ให้ เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด เก็ บ ค่ า เช่ า และค่ า ใช้ ที่ ข ายของ ตารางเมตรละ
20 บาท ต่อเดือน เฉพาะตลาดที่จดั ตั้งโดยเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 32 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ดังต่อไปนี้
(1) คาร้องขอรับอนุญาตใช้สถานที่เป็ นตลาดเอกชน ให้ใช้แบบ ตล 1
(2) แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขาภิบาลตลาด ให้ใช้แบบ ตล 2
(3) ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็ นตลาดเอกชน ให้ใช้แบบ ตล 3
(4) คาร้องขอใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ข้าขายของในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 4
(5) รายงานการตรวจสถานที่ขออนุญาตเข้าขายอาหารในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 5
(6) ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด ให้ใช้แบบ ตล 6
(7) คาร้องขออนุญาต ให้ใช้แบบ ตล 7
ข้อ 33 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง เพื่อให้ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากเป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกับ สุ ข ลัก ษณะของตลาด ซึ่ ง ดาเนิ น การโดยเอกชน และด าเนิ น การในส่ วนราชการอื่ น ให้ถู ก
สุ ขลักษณะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปลูกสร้างซึ่ งคลอบคลุมทั้งบริ เวณขายสิ นค้า อาคาร โครงสร้างบริ เวณ
ที่พกั ขยะมูลฝอย ตลอดจนการกาหนดเวลาเปิ ด ปิ ด และการอื่นที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและ
ป้ องกัน อัน ตรายต่ อ สุ ขภาพ รวมถึ ง การป้ องกัน มิ ใ ห้ เกิ ด เหตุ ร าคาญ และการป้ องกัน โรคติ ด ต่ อ
เพื่ อประโยชน์ ข องประชาชน และกรควบคุ ม การจาหน่ ายสิ นค้าในตลาด รวมถึ งหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงื่ อ นไขในการขอ การออกใบอนุ ญ าต ใบแทนใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และอัต รา
ค่าธรรมเนี ยม ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่ าว อาศัยอานาจตาม มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
มาตรา 60 แห่ งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่ อยสั ตว์
พ.ศ. 2546
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติ ว่า ด้วยการควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อปล่ อ ยสั ต ว์
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มี บ ทบัญ ญัติ บ างประการเกี่ ย วกับ การจ ากัด สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ งมาตรา 29 และมาตรา 50 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้ กระท าได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เทศบาลนครปากเกร็ ด โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุ ม ตั ิ ข องผูว้ ่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง การควบคุ ม
การเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบ ค าสั่ งอื่ นใดในส่ วนที่ ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง และดูแล เอาใจใส่
บารุ งรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็ นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรื อปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผูค้ รอบครองสัตว์
“สถานที่ เลี้ ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขงั สัตว์ หรื อ ที่เลี้ ยง
สัตว์อื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรื อใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“เจ้า พนั ก งานสาธารณสุ ข”หมายความว่ า เจ้า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ แต่ ง ตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบตั ิการตามเทศบัญญัติน้ ี
“สั ต วแพทย์” หมายความว่า นายสั ต วแพทย์ หรื อสั ต วแพทย์ข องเทศบาล
นครปากเกร็ ด หรื อของส่ วนราชการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“สิ่ งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรื อ ปั สสาวะ และให้หมายความถึ งสิ่ งอื่นใด
ซึ่ งเป็ นสิ่ งโสโครก หรื อ มีกลิ่นเหม็น
ข้อ 5. ให้เทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นเขตควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) สุ นขั
(2) แมว
(3) ช้าง
(4)โค
(5) กระบือ
(6) สั ต ว์ป่ าตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการสงวน และคุ ้ม ครองสั ต ว์ป่ าซึ่ งได้รั บ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(7) สัตว์อื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 6. ห้ามทาการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ ที่ตอ้ งควบคุมตามข้อ 5.ในที่ หรื อทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บงั คับแก่การเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่ วย หรื อสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคของสัตว์
(2) เพื่อกิ จกรรมใดๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกาหนดพื้นที่ส่วนหนึ่ ง
ส่ วนใดให้เลี้ยง โดยมีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็ นการเฉพาะ
(3) เพื่อการย้ายถิ่นฐานของเจ้าของสัตว์
(4) เพื่อการกุศล หรื อจารี ตประเพณี โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(5) เพื่อในพระราชพิธี หรื อพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 7. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ ยงหรื อปล่อยสัตว์ ในที่หรื อทางสาธารณะ
หรื อสถานที่ ของเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น มี อานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่ เลี้ ยงหรื อ
ปล่อยสัตว์ ที่ตอ้ งควบคุมตาม ข้อ 5. โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิ ด
ของสัตว์
(3) ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร เงื่ อ นไข การอนุ ญ าต และค่ าธรรมเนี ย ม
การเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
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ข้อ 8. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวสิ ัยแล้ว เจ้าของสัตว์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ ยงสัตว์ที่มนั่ คงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท
และชนิ ด ของสั ต ว์ โดยมี ข นาดเพี ย งพอแก่ ก ารด ารงชี วิ ต ของสั ต ว์
มี แสงสว่าง และการระบายอากาศที่ เพี ย งพอ มี ระบบการระบายน้ า
และกาจัดสิ่ งปฏิกลู ที่ถูกสุ ขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่ งปฏิ กูลให้ถูกสุ ขลักษณะ
เป็ นประจา ไม่ ปล่ อยให้ เป็ นที่ สะสมหมักหมม จนเกิ ดกลิ่ นเหม็นรบกวน
ผูท้ ี่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
(3) เมื่ อ สั ต ว์ ต ายลง เจ้ า ของสั ต ว์ จ ะต้ อ งก าจั ด ซากสั ต ว์ แ ละมู ล สั ต ว์
ให้ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อป้ องกันมิให้เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์แมลง หรื อสัตว์
นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ จากกลิ่น ควัน และไม่เป็ น
เหตุให้เกิดการปนเปื้ อนของแหล่งน้ า
(4) จัดให้มีการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคในสัตว์ เพื่อป้ องกันอันตรายจากเชื้ อโรค
ที่เกิดจากสัตว์
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนไม่ปล่อยให้สัตว์อยูน่ อกสถานที่
เลี้ ยงสั ตว์โดยปราศจากการควบคุ ม กรณี ที่ เป็ นสั ตว์ดุ ร้ ายจะต้อ งเลี้ ยง
ในสถานที่ หรื อกรงที่ บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมี ป้ายเตื อน
ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(6) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรื อเหตุราคาญแก่ผอู ้ ื่น
(7) ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่น ใด ตามค าแนะนาของเจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข พนัก งาน
เจ้า หน้ า ที่ ค าสั่ งเจ้าพนั ก งานท้ องถิ่ น รวมทั้งต้องปฏิ บ ัติ ตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 9. ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ ยงนั้น เป็ นโรคอันอาจเป็ นอันตรายแก่
สุ ขภาพของบุคคลทัว่ ไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์น้ นั ไว้ต่างหาก และแจ้งให้เทศบาลนครปากเกร็ ด
ทราบโดยเร็ ว โดยเจ้าของสั ต ว์ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามค าแนะน า หรื อค าสั่ ง ของเทศบาลนครปากเกร็ ด
อย่างเคร่ งครัด
ข้อ 10. ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
พบสั ต ว์ใ นที่ หรื อ ทางสาธารณะ โดยไม่ ป รากฏเจ้า ของสั ต ว์ อัน เป็ นการฝ่ าฝื นเทศบัญ ญัติ น้ ี
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจกักสัตว์ดงั กล่าวไว้
และให้ดาเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 11. ผูใ้ ดกระทาการฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี ให้มีโทษตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
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ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2546
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
(นายชาญชัย สุ นทรมัฏฐ์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญ ญัติฉบับนี้ เนื่ องจากเป็ นการสมควรกาหนดเขตควบคุ ม
การเลี้ ยงหรื อปล่ อยสั ตว์ เพื่ อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสม กับการดารงชี พ
ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุ ม ปริ ม าณการเลี้ ย ง
หรื อปล่อยสัตว์ ในที่หรื อทางสาธารณะ และสถานที่ของเอกชน จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาล
นครปากเกร็ ดนี้ข้ ึน
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง สุ สานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2547
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยเรื่ อ ง สุ ส านและฌาปนสถานในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญ ญัติสุ ส านและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528 อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มี บ ทบัญ ญัติ บ างประการเกี่ ย วกับ การจ ากัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายและมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และโดยความเห็นชอบของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญ ญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง สุ ส านและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2547 ”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบ หรื อคาสั่ งอื่ นใดในส่ วนที่ ได้ตรา
ไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ีหรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“สุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ที่จดั ไว้สาหรั บ
เก็ บ ฝั ง หรื อ เผาศพส าหรั บ ประชาชนทั่ว ไป แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง สถานที่ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เก็ บ ศพชั่ ว คราว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“สุ สานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ที่จดั ไว้สาหรับเก็บ
ฝั ง หรื อเผาศพส าหรั บ ตระกูล หรื อครอบครั ว หรื อมิ ตรของตระกูล หรื อ ครอบครั ว แต่ ไ ม่ รวมถึ ง
สถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บศพชัว่ คราวในเคหสถาน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสาธารณสุ ข ซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยสุ สานและฌาปนสถาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่ น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด หรื อ
ผูซ้ ่ ึงนายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ดมอบหมาย
“เตาเผาศพ” หมายความว่า อาคารหรื อสถานที่ที่มีไว้สาหรับเผาศพ
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ข้อ 5 ผูใ้ ดจะจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ ส านและฌาปนสถาน
เอกชน ต้องได้รับ อนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ทั้งนี้ การอนุ ญ าตให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดในเทศบัญญัติน้ ี และกฎกระทรวงที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2528
ข้อ 6 ห้ามมิให้จดั ตั้งสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตหรื อสถานที่ ดังนี้
(1) เขตพื้ น ที่ อ ัน เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว หรื อเขตพื้ น ที่ อ ัน จัดสรรเป็ นพื้ น ที่
เพื่ อ นั น ทนาการ หรื อเขตอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ
(2) บริ เวณที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ้ อ งถิ่ น หรื อ มี ค วามส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์
ข้อ 7 สถานที่ต้ งั สุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน
สาหรับเก็บหรื อฝังศพเป็ นการถาวร หรื อเผาศพต้องอยูห่ ่างจาก
(1) ทางหลวงที่เป็ นทางหรื อถนนสาหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ
ไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บเมตร
(2) ทางน้ าซึ่ งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ า คลอง หรื อ
แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์อื่นไม่น้อยกว่าสี่ ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณี ที่
ป้ องกันมิ ให้มี ก ลิ่ นและสิ่ งปฏิ กูล รั่ วไหล ตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนด สถานที่ต้ งั นั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ าไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
ข้อ 8 สถานที่ต้ งั สุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน
ต้องมีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งไร่
ข้อ 9 ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตจัดตั้งสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ ส านและ
ฌาปนสถานเอกชนต้องเป็ นผูม้ ี ก รรมสิ ท ธิ์ หรื อสิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดินที่ จะใช้เป็ นที่ ต้ งั สุ ส านและ
ฌาปนสถาน
ข้อ 10 สถานที่สาหรับเก็บ หรื อฝังศพ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) บริ เวณสถานที่ เก็ บ หรื อ ฝั ง ศพ ต้อ งมี ก าแพงสู ง ไม่ น้อ ยกว่าสองเมตร
โดยรอบและทางเข้าออกต้องมี ป ระตู ปิ ดกั้นหรื อมี ก ารดาเนิ นการใด ๆ
เพื่อปิ ดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพและได้สุขลักษณะ
(2) ที่เก็บศพ หรื อฝังศพต้องห่างจากกาแพงตาม (1) ไม่นอ้ ยกว่าสองเมตร
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(3) พื้นที่ เก็บศพ หรื อฝั งศพต้องมี สภาพที่น้ าท่วมไม่ถึง หรื อมีวิธีป้องกันมิ ให้
น้ าท่วมถึง
(4) ที่ เก็บ ศพต้องทาด้วยคอนกรี ตหรื อก่ ออิ ฐหรื อปูน มีล ักษณะเป็ นซองสู ง
จากระดั บ พื้ น ดิ น ภายในบริ เวณสถานที่ เก็ บ ศพไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า สิ บ
เซนติเมตร
(5) ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหี บศพได้โดยสะดวก
และมีฝาทาด้วยโลหะหรื อคอนกรี ตซึ่ งสามารถป้ องกันกลิ่นและสิ่ งปฏิกูล
รั่วไหลได้
(6) ภายในซองเก็ บ ศพต้องมี ฐานรองรั บ หี บ ศพสู งจากพื้ น ซองไม่ น้อ ยกว่า
สิ บเซนติ เมตร และต้ อ งมี ร างระบายสิ่ งปฏิ กู ล ลงบ่ อ เกรอะบ่ อ ซึ ม
ซึ่งมีขนาดเพียงพอและได้สุขลักษณะ
ข้อ 11 เตาเผาศพ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกาจัดกลิ่ น ควัน และสิ่ งปฏิกูล จากการเผาศพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(2) ต้องมีที่วา่ งโดยรอบเตาเผาศพไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บเมตร
(3) อยู่ห่ างจากถนนส าหรั บประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่ น้ อยกว่า
ห้าสิ บเมตร
ความใน (2) และ (3) ไม่ใช้บงั คับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นโดยได้รับอนุ ญาตก่อนวันที่
เทศบัญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด นี้ ใช้ บ ัง คับ และไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง เตาเผาศพให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ใน (2) และ (3) ได้
ข้อ 12 การเก็ บ ฝั ง หรื อเผาศพของผูท้ ี่ ต ายด้วยโรคติ ดต่ ออัน ตราย ห้ ามมิ ใ ห้ผูใ้ ด
ถ่ายศพออกจากหี บศพหรื อที่บรรจุเดิมและห้ามมิให้เอาสิ่ งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหี บศพหรื อที่บรรจุ
ข้อ 13 ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งและหรื อผูด้ าเนิ นการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน ต้องดาเนินการเก็บศพ ดังนี้
(1) บรรจุศพไว้ในหี บศพที่มนั่ คง มิดชิด และโดยวิธีซ่ ึ งป้ องกันมิให้กลิ่นและ
สิ่ งปฏิกลู รั่วไหล
(2) ต้องรักษาและป้ องกันให้หีบศพคงอยูใ่ นสภาพตามข้อ (1)
(3) ต้ อ งวางหี บ ศพไว้บ นที่ ร องรั บ ซึ่ งต้ อ งสู งจากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า สิ บ
เซนติเมตร และถ้าจะวางซ้อนทับกัน ต้องเว้นระยะระหว่างหี บศพล่างกับ
หีบศพบนให้ห่างกันไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บเซนติเมตร
(4) ให้เขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปี ที่เกิด ตาย และวันรับฝากศพไว้
ที่หีบศพให้ชดั เจนอยูเ่ สมอ
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(5) ทาทะเบียนศพ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ 14 การเก็บ ศพโดยวิธี การสร้ างที่ เก็ บ ศพเป็ นพิ เศษ อาจท าได้โดยที่ เก็ บ ศพนั้น
ต้องมีคุณสมบัติมิให้กลิ่นและสิ่ งปฏิกลู รั่วไหล และต้องดาเนินการตามข้อ 15 (4)
ข้อ 15 ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งและหรื อผูด้ าเนิ นการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชนต้องดาเนินการฝังศพ ดังนี้
(1) ให้หลุมฝังศพแต่ละหลุม อยูห่ ่างกันไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บเซนติเมตร
(2) ให้หี บ ศพหรื อสิ่ งบรรจุ ศ พหรื อห่ อศพ อยู่ต่ ากว่าระดับ พื้ น ไม่ น้อยกว่า
ห้าสิ บเซนติเมตร
(3) ห้ า มฝั ง ศพเกิ น กว่า หลุ ม ละหนึ่ งศพ เว้น แต่ ผู ้ต ายจะเป็ นญาติ ก ัน และ
ด้วยความยินยอมของเจ้าของศพทุกฝ่ าย
(4) ให้มีป้ายเขียนชื่ อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปี ที่เกิด ตาย และวันที่ฝังศพ
ไว้ให้ชดั เจนอยูเ่ สมอ และติดตั้งไว้อย่างเรี ยบร้อย
(5) ถ้าศพที่ ฝั ง เป็ นศพของผูต้ ายด้วยโรคติ ดต่ อ อัน ตรายต้อ งท าการท าลาย
เชื้อโรคที่ศพนั้นด้วยวิธีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขกาหนด
ข้อ 16 การเผาศพ ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งและหรื อผูด้ าเนิ นการสุ สานและ ฌาปนสถาน
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ใช้เตาเผาศพตามข้อ 11 (1)
(2) รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งาน บริ เวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาด
อยู่เสมอ กระดู กและเถ้าถ่ านที่ เหลื อจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรื อ
กาจัดให้ถูกสุ ขลักษณะ
ข้อ 17 การขุดหรื อย้ายศพ ผูร้ ั บใบอนุ ญาตให้จดั ตั้งและหรื อผูด้ าเนิ นการสุ สานและ
ฌาปนสถานต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขกาหนด
ข้อ 18 ผูด้ าเนิ นการสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ ส านและฌาปนสถาน
เอกชน ต้องรั กษาเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และยานพาหนะที่ ใช้ในการเก็ บ ฝั ง หรื อเผาศพให้ต้องด้วย
สุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ และตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ 19 ให้ผูจ้ ดั ตั้งและผูด้ าเนิ นการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและ
ฌาปนสถานเอกชนดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้แสดงใบอนุ ญาตจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สาน
และฌ าปนสถานเอกชน และใบอนุ ญ าตด าเนิ นการสุ สานและ
ฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชนไว้ในที่ซ่ ึ งเห็น
ได้ชดั เจน
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(2) ให้ผดู ้ าเนินการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะ ส่ งรายงานตามแบบท้าย
เทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
(3) ให้ ผู้ด าเนิ นการสุ สานและฌาปนสถานเอกชน ส่ งรายงานตามแบบท้ าย
เทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นเฉพาะในเดื อนที่ มีการเก็บ ฝั ง หรื อ
เผาศพ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(4) ห้ามมิให้เก็บ ฝั ง หรื อเผาศพที่ไม่มีใบมรณบัตร หรื อมีแต่ขอ้ ความไม่ ตรง
ตามที่ แจ้งไว้ในใบมรณบั ตร แต่ ห ากได้ รั บ การอนุ ญ าตจากนายทะเบี ยน
ผูร้ ั บแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบี ยนราษฎรแล้ว ให้เก็บ ฝั ง หรื อเผาศพ
นั้นได้
(5) กรณี มีผูข้ อให้เก็บ ฝั ง หรื อเผาศพโดยไม่ มีใบมรณบัต ร ให้ผูด้ าเนิ นการ
สุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ ส านและฌาปนสถานเอกชน
แจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจโดยทันที
(6) ให้รักษาบริ เวณสุ สานและฌาปนสถานให้สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(7) ให้ป้องกันมิให้สัตว์เข้าไปขุดคุย้ หลุมฝังศพในสุ สานและฌาปนสถาน
ข้อ 20 ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตจัดตั้งสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อสุ สานและ
ฌาปนสถานเอกชน ฉบับละหนึ่งพันบาท
ข้อ 21 ค่ า ธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตเป็ นผูด้ าเนิ น การสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ
หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละห้าร้อยบาท
ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 20 และข้อ 21 ฉบับละห้าสิ บบาท
ข้อ 23 ค่าธรรมเนี ยมการต่ ออายุใบอนุ ญาตจัดตั้ง หรื อใบอนุ ญาตเป็ นผูด้ าเนิ นการสุ สาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน ให้เป็ นไปตามข้อ 20 และข้อ 21
ข้อ 24 ใบอนุ ญาตจัดตั้งและใบอนุ ญาตดาเนิ นการสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะหรื อ
สุ สานและฌาปนสถานเอกชน ให้ใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 25 สุ ส านและฌาปนสถานซึ่ งได้รับ อนุ ญ าตให้ ต้ งั หรื อ ใช้ส ถานที่ เป็ นสุ ส านและ
ฌาปนสถานก่อนเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดนี้ ใช้บงั คับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกระเบียบกาหนด
เงื่อนไขผ่อนผันยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพียงเท่าที่เห็นสมควร
ข้อ 26 ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด มีหน้าที่ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และมีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรื อคาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครปากเกร็ ดนี้
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ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2547
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม) ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
(นายชาญชัย สุ นทรมัฏฐ์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะสิ่ งแวดล้อม
ไม่ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อสุ ข ภาพอนามัย คุ ณ ภาพชี วิต และการดารงชี พ อยู่ได้อย่างปกติ ข องประชาชน
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด การควบคุ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและการกาหนดมาตรการควบคุ มสุ สาน
และฌาปนสถาน ซึ่ งกาดาเนิ นการดังกล่าวต้องตราเป็ นเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด ตามมาตรา 11
แห่ งพระราชบัญ ญัติสุ ส านและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเป็ นพระราชบัญ ญัติที่ มี บ ทบางประการ
เกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา
50 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติ ใ ห้ ก ระท าได้ โดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญัติ
แห่ งกฎหมายประกอบกับมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 จึ งจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดนี้
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แบบรายงานการเก็บ ฝัง หรือ เผาศพของสุ สานและฌาปนสถาน
 สาธารณะ
 เอกชน
ชื่อสุ สานและฌาปนสถาน.......................................................
อาเภอ....................................จังหวัด..................................................
ประจาเดือน................................................พ.ศ............................
ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
(ผู้ตาย)

เพศ

อายุ

สัญชาติ

ทีอ่ ยู่

วัน เดือนปี
ทีต่ าย

สาเหตุ
การตาย

มรณบัตร ออกโดย
เลขที/่ ลงวันที่ สานัก
ทะเบียน

ชื่อ นามสกุล
ของ
ผู้จดั การศพ

(ลงชื่อ).................................................................ผูร้ ายงาน
(................................................................)
ผูด้ าเนินการสุ สานและฌาปนสถาน

จัดการศพ
โดย เก็บ
ฝังหรือเผา

หมายเหตุ
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2548
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยเรื่ อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อ
มูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา
63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาล
นครปากเกร็ ดโดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ ด และโดยความเห็ นชอบของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง การเก็บ ขน
และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย พ.ศ. 2548 ”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก เทศบัญ ญัติ เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด เรื่ อ ง การก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล และ
มูลฝอย พ.ศ.2540
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบ หรื อคาสั่งอื่ นใดในส่ วนที่ ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ีหรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ดรักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ส่ วนที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ สิ่ งปฏิ กูล ” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึง
สิ่ งอื่นใดซึ่งเป็ นสิ่ งโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“ มู ล ฝอย ” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ น ค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น
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“ ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ งมิ ใ ช่ เป็ น
ของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สัญจรได้
“ อาคาร ” หมายความว่ า ตึ ก บ้า น เรื อ น โรง ร้ า น แพ คลัง สิ น ค้า
สานักงานหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
“ มูลฝอยติ ดเชื้ อ ” หมายความว่า มูลฝอยที่ มีเชื้ อโรคปะปนอยู่ในปริ มาณ
หรื อมีความเข้มข้นซึ่ งถ้ามีการสัมผัสหรื อใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณี มูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิ ดขึ้นหรื อใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุม้ กันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสู ตรศพหรื อ
ซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจยั เรื่ องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ
(1) ซากหรื อชิ้นส่ วนของมนุ ษย์หรื อสัตว์ที่เป็ นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสู ตร
ศพ หรื อซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(2) วัสดุ ของมีคม เช่ น เข็ม ใบมีด กระบอกฉี ดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว
สไลด์ และแผ่นกระจกปิ ดสไลด์
(3) วัสดุซ่ ึ งสัมผัสหรื อสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่ วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่ างกายมนุ ษย์หรื อสัตว์หรื อวัคซี นที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อส
ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อร้ายแรง
“ สถานที่ ” หมายความว่า ที่ ซ่ ึ งไม่ ใ ช่ อ าคารและสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
ซึ่ งเทศบาลนครปากเกร็ ดหรื อเอกชนผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ดาเนิ นการรับทาการเก็บ ขน และหรื อกาจัด
สิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ จะต้อง
ดาเนินการเก็บ ขนหรื อกาจัด
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
ข้อ 6 ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่าย เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึนซึ่ งสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยในที่หรื อทาง
สาธารณะ นอกจากที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ ดจัดไว้ให้
ข้อ 7 เจ้า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ต้อ งจัด ให้ มี ที่ ร องรั บ
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยภายในอาคารหรื อสถานที่น้ นั อย่างเพียงพอและถูกสุ ขลักษณะ
ห้ ามมิ ให้ ผูใ้ ดถ่ าย เท คุ ้ย เขี่ ย ทิ้ ง หรื อ ท าให้ มี ข้ ึ น ซึ่ งสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยนอกที่
รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ จัดให้มีข้ ึน เว้นแต่เป็ น
การกระท าของเจ้า หน้ า ที่ เทศบาลนครปากเกร็ ด ในอ านาจหน้ าที่ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ห้ามมิให้ผใู ้ ดขุดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย หรื อนาสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยไปฝัง หรื อถมใน
ที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ดมีอานาจออกคาสัง่ หรื อข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธี การเก็ บ แยก ขน ทิ้ ง รวบรวม และก าจัด
สิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยของอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่น้ นั ๆ
(2) ก าหนดจ านวน รู ป แบบและสุ ข ลัก ษณะของที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ
มูลฝอยที่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มี
ตามสภาพหรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่น้ นั ๆ
(3) กาหนดให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ ใด ๆ ปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามสภาพหรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่
นั้น ๆ
ข้อ 9 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดขน นาพา หรื อเคลื่ อนย้ายสิ่ งปฏิ กูลไปในที่หรื อทางสาธารณะ
เว้นแต่จะได้ใส่ ในภาชนะหรื อที่ เก็บมิดชิ ดไม่ให้มีสิ่งปฏิ กูลหรื อมีกลิ่ นรั่วซึ มออกมาภายนอกและต้อง
ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บงั คับแก่ยานพาหนะทางบก และทางน้ าซึ่ งได้จดั ห้องสุ ขา
ที่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่าย เท ทิ้งสิ่ งปฏิกลู ในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 11 ถ้าเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นเห็ นว่า อาคารหรื อสถานที่ ป ระเภทใดในบริ เวณใด
ควรให้เอกชนผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นผูด้ าเนิ นการเก็บ ขน และหรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยโดยทาเป็ น
ธุ ร กิ จ หรื อโดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ การแทนเทศบาลนครปากเกร็ ด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี หนังสื อแจ้งเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ น้ นั ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อปิ ดประกาศในที่ เปิ ดเผยบริ เวณที่อาคารนั้น หรื อสถานที่น้ ันตั้งอยู่เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และเมื่อครบกาหนด 30 วันแล้ว เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ตอ้ ง
ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ งหรื อหลายรายที่ ได้รับอนุ ญาตเป็ นผูด้ าเนิ นการรับทาการเก็บ ขน และหรื อ
ก าจัด สิ่ งปฏิ กู ล หรื อมู ล ฝอยจากอาคารหรื อสถานที่ น้ ั นโดยเสี ยค่ า บริ การตามอั ต ราที่ ก าหนด
ในเทศบัญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด ว่า ด้ว ยการควบคุ ม กิ จ การการรั บ ท าการเก็ บ ขน หรื อ ก าจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผใู้ ดคุย้ เขี่ย ขุด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถหรื อเรื อเก็บขน
มู ล ฝอย หรื อ สถานที่ เทมู ล ฝอยใด ๆ เว้น แต่ เป็ นการกระท าของเจ้า หน้ า ที่ เทศบาลนครปากเกร็ ด
ที่มีหน้าที่หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ส่ วนที่ 2
มูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่ าย เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึนในที่ หรื อทางสาธารณะซึ่ งมูลฝอย
ติดเชื้ อ นอกจากถ่าย เท หรื อทิ้ง หรื อกาจัด ณ สถานที่ หรื อตามวิธีที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกาหนด
หรื อจัดให้
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผใู ้ ดทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ เว้นแต่จะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ส่ วนที่ 3
กิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผใู ้ ดดาเนิ นกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
โดยทาเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิ ดค่าบริ การ เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 ผูใ้ ดประสงค์จะดาเนิ นการกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อ
มู ล ฝอย โดยท าเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับ ประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิ ดค่ าบริ ก าร ให้ ยื่นค าขอรั บ
ใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นตามแบบ สม.1 พร้ อมกับ หลัก ฐานตามที่ เทศบาลนครปากเกร็ ด
กาหนด
ข้อ 17 เมื่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ได้ตรวจสอบความถู ก ต้องและความสมบู รณ์ ข อง
คาขอรับใบอนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้และเป็ นกรณี
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุ ญาตตามแบบ สม.2
เงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุ ญาตและการชาระค่าธรรมเนี ยมให้เป็ นไปตามที่เทศบาล
นครปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุ ญาตเพื่อให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
ปฏิ บ ัติ โดยค านึ งถึ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ความปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิต ร่ า งกายและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ข้อ 19 คุ ณสมบัติข องผูข้ ออนุ ญาตดาเนิ นกิ จการรับ ท าการเก็บ ขน สิ่ งปฏิ กูลหรื อ
มู ล ฝอย ตลอดจนหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าต ให้ เป็ นไปตามที่ เทศบาล
นครปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 20 ผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตที่ จ ะประกอบกิ จ การตามใบอนุ ญ าตในพื้ น ที่ เทศบาล
นครปากเกร็ ด ต้อ งท าหนัง สื อ แจ้ง เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ก่ อ นประกอบกิ จ การไม่ น้ อ ยกว่า 15 วัน
จึงประกอบกิจการในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ ดนั้นได้
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กรณี การดาเนิ นกิจการเก็บ ขน มูลฝอย หากผูร้ ับใบอนุ ญาตเก็บ ขน มูลฝอยไม่อาจ
ประกอบกิจการตามกาหนดเวลาที่แจ้งในหนังสื อตามวรรคหนึ่ ง ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตทาหนังสื อแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่กาหนดเริ่ มประกอบกิจการ
ข้ อ 21 ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งจัด ท าสั ญ ญาเป็ นหนั ง สื อตามแบบที่ เทศบาล
นครปากเกร็ ดกาหนด โดยกาหนดเงื่ อนไข วิธีการให้บริ การ อัตราค่าบริ การ และระยะเวลาในการ
ให้บริ การ ความรับผิดในกรณี ผดิ สัญญาพร้อมทั้งใบเสร็ จรับเงินมอบให้ผรู ้ ับบริ การ
สั ญ ญาต้น ฉบับ พร้ อ มทั้ง ส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตต้องพร้ อ มที่ จะให้
เทศบาลนครปากเกร็ ดตรวจสอบได้ตลอดเวลานับแต่วนั ทาสัญญา
ทั้ง นี้ อัต ราค่ า บริ ก ารต้อ งไม่ เกิ น อัต ราที่ ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี อ ัต ราค่ า บริ ก ารขั้น สู ง
ท้ายเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 22 เมื่ อผูร้ ั บใบอนุ ญาตเก็ บ ขน มู ลฝอย จะเลิ กการให้ บริ การผูร้ ั บบริ การรายใด
ต้องทาเป็ นหนังสื อแจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริ การอย่างน้อย 15 วัน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ ทาขึ้นระหว่างผูร้ ับใบอนุ ญาตกับ
ผูร้ ับบริ การ เช่น การเปลี่ยนอัตราค่าบริ การ ผูร้ ับใบอนุญาตต้องดาเนินการตาม ข้อ 21
ข้อ 23 เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตมีการดาเนินกิจการตามที่ได้รับอนุ ญาต ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ 19 ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนิ นกิจการตาม
ใบอนุญาต
(2) ปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ได้ยนื่ ไว้ตามข้อ 16
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(4) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับและ
คาสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 24 ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์จะขอยกเว้น หรื อเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บ ัติตาม
รายละเอี ย ดที่ ไ ด้เสนอไว้ต ามข้อ 16 เช่ น การเปลี่ ย นตัว ผูค้ วบคุ ม งาน ต้อ งปฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกาหนด
ในกรณี ที่ มี เหตุ จาเป็ นที่ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยัง ไม่ อ าจ
มี ค าสั่ ง ไม่ อนุ ญ าตได้ภ ายในเวลาที่ ก าหนด ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ไม่ เกิ น สองครั้ ง ครั้ งละไม่ เกิ น
สิ บ ห้าวัน แต่ ต้องมี ห นังสื อแจ้งการขยายเวลา และเหตุ จาเป็ นแต่ ล ะครั้ งให้ผูข้ ออนุ ญ าตทราบก่ อน
สิ้ นกาหนดเวลาหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ในระหว่างการพิ จารณาของเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ งนั้น
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเดิมไปก่อน
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ส่ วนที่ 4
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 25 คุณสมบัติของผูข้ ออนุ ญาตดาเนิ นกิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีก ารและเงื่ อนไขในการขออนุ ญาต ให้เป็ นไปตามที่ เทศบาลนครปากเกร็ ด
กาหนด
ข้อ 26 ในการให้บ ริ การตามใบอนุ ญาต ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องท าสัญญาเป็ นหนังสื อ
ตามแบบที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกาหนดกับผูร้ ับบริ การทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
ถึงอัตราค่าบริ การ ระยะเวลาในการให้บริ การโดยส่ งสาเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่เริ่ ม
การให้บริ การ
ทั้ง นี้ อัต ราค่ า บริ ก ารต้อ งไม่ เกิ น อัต ราที่ ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี อ ัต ราค่ า บริ ก ารขั้น สู ง
ท้ายเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 27 เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตจะเลิกการให้บริ การผูร้ ับบริ การรายใด ต้องทาเป็ นหนังสื อ
แจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริ การอย่างน้อย 15 วัน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าบริ การในสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างผูร้ ับใบอนุ ญาต
กับผูร้ ับบริ การ ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องส่ งสาเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่ ม
การให้บริ การตามรายละเอียดในสัญญาที่แก้ไขใหม่
ข้อ 28 เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตมีการดาเนินการตามที่ได้รับใบอนุ ญาต ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 25 ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินการตาม
ใบอนุญาต
(2) ปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ได้ยนื่ ไว้ตามข้อ 16
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(4) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับและ
คาสัง่ เทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 29 เมื่อผูร้ ับใบอนุ ญาตดาเนิ นกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะขอยกเว้น
หรื อเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 16 ให้ใช้ความในข้อ 24 มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

57

ส่ วนที่ 5
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 30 เมื่ อ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามแบบ สม. 3 ก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุพร้ อมกับชาระค่าธรรมเนี ยมตามอัตรา
ท้ายเทศบัญ ญัติ แ ล้ว ให้ ป ระกอบกิ จ การได้จนกว่าเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น จะสั่ ง ไม่ ต่ อ อายุใ บอนุ ญ าต
หากมิ ได้ช าระค่าธรรมเนี ยมก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นสุ ด จะต้องชาระค่ าปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อยละยี่สิ บ ของ
จานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ
ข้อ 31 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต
ข้อ 32 เมื่อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิ ก
การดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 4 ก่อนถึงกาหนดเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ 33 หากผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จะแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 4 เมื่อได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนิ นการได้
ข้อ 34 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคัญ ผู้รั บ
ใบอนุ ญ าตจะต้องยื่น ค าขอต่ อ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ตามแบบ สม. 4 เพื่ อ ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ
ข้อ 35 การออกใบแทนใบอนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม. 2 โดยประทับตราสี แดงคาว่า
“ ใบแทน ” ก ากับ ไว้ด้ ว ย และให้ มี วัน เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทน
พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุ ญาตเดิ ม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทาลาย
หรื อช ารุ ดในสาระส าคัญของใบอนุ ญ าตเดิ มแล้วแต่กรณี และลงเล่ ม ที่
เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 36 ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุ ญาตไว้โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 37 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(1) ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าการเก็ บ ขน หรื อ ก าจัด
สิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิ จ หรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริ การ ให้ใช้แบบ สม. 1
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(2) ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าเก็ บ ขน หรื อ ก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ
มูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิ จ หรื อโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริ การ ให้ใช้แบบ สม. 2
(3) ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าเก็ บ ขน หรื อ ก าจัด
สิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิ จ หรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริ การ ให้ใช้แบบ สม. 3
(4) คาขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. 4
ข้อ 38 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ีมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ให้ผูม้ ี ห น้าที่ เสี ยค่ าธรรมเนี ยมการเก็ บ และขนสิ่ งปฏิ กูล หรื อมู ล ฝอยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม) พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุ วรรณรัฐ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากเป็ นการสมควรกาหนดห้ามการถ่าย
เท ทิ้ ง หรื อ ท าให้ มี ข้ ึ น ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ซึ่ งสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย นอกจากในที่ ที่ เทศบาล
นครปากเกร็ ดจัดไว้ให้ ก าหนดให้มี ที่ รองรั บ สิ่ งปฏิ กูลหรื อมู ลฝอยตามที่ ทางสาธารณะและสถานที่
เอกชน กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย หรื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
หรื อสถานที่ใดๆ ปฏิบตั ิให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะตามสภาพหรื อลักษณะการใช้อาคารหรื อสถานที่ น้ นั ๆ
ตลอดจนก าหนดการอื่ น ใดที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ถู ก ต้อ งด้ ว ยสุ ขลัก ษณะ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษา
ความสะอาด จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียม
ลาดับที่

รายการ

1

อัตราค่าเก็บและขนสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรื อสิ่ งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรื อลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
(2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจารายเดือน
- ที่มีปริ มาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
- ที่มีปริ มาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร
หรื อเศษของแต่ละ 20 ลิตร
เดือนละ
- ที่มีปริ มาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
- ที่มีปริ มาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปเป็ นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของ
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
(3) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็ นรายเดือน
- กรณี ที่มีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรื อมีปริ มาณ
ไม่เกิน 13 ลิตร
เดือนละ
- กรณี ที่มีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรื อมีปริ มาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บ
และค่าขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรื อทุก ๆ 13 ลิตร หรื อเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม
หรื อแต่ละ 13 ลิตร
เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็ นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตรา
ครั้งละ
กรณี ที่ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท

จานวนเงิน
บาท

200
100

25
25
2,000
2,000
150
150

300

300
2,000
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ลาดับที่

2

รายการ
- กรณี ที่มูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรื อมีปริ มาณไม่เกิน 500 ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ
- กรณี ที่มูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรื อเกิน 500 ลิตร
ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มในอัตราทุก ๆ 75 กิโลกรัม หรื อทุก ๆ 500 ลิตร หรื อ
เศษของ 75 กิโลกรัม หรื อ 500 ลิตร
หน่วยละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็ นธุ รกิจหรื อได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริ การ
(ก) รับทาการเก็บ และขนสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป
ฉบับละ
(ข) รับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป
ฉบับละ
(ค) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้ อ
ฉบับละ
(ง) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ
ฉบับละ

จานวนเงิน
บาท
400

400

5,000
5,000
10,000
10,000
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แบบ สม.1
เลขที่รับ.............../.................
คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รั บทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่.......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ...............................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์.................................................
ขอยืน่ คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฎิกลู หรื อมูลฝอย
ประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ดโดยใช้
ชื่อกิจการว่า..............................................................................จานวนคนงาน............................คน ตั้งอยู่
ณ เลขที่.............................หมู่ที่...........................ตาบล........................อาเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์......................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้ อรับใบอนุญาต
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูข้ อรับใบอนุญาต
3.สาเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถ้ามี)
4.บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ
5.ตัวอย่างหนังสื อสัญญาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
6.ใบยินยอมให้ทิ้งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
แผนที่ต้ งั สถานประกอบการพอสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูข้ อรับใบอนุญาต
(..................................................)
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แบบ สม.2
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที่................เลขที่.....................ปี ...........................
อนุญาตให้.......................................................อายุ................ปี ...............สัญชาติ............
อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................
ข้อ 1. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
ประเภท..................................................................................ค่าธรรมเนียม........................................บาท
ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่........................เลขที่.......................ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ.....................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ที่...................ตาบล..........................อาเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................
ข้อ 2. ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด ว่าด้วย การกาจัดสิ่ งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ.............................
(2) ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ....................
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........
ลงชื่อ.............................................
(...........................................)

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

คาเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุ ญาตนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุ ญาต
2. ต้องต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
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แบบ สม.3
เลขที่รับ.............../.................
คาขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รั บทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่.......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์........................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฎิ กูล หรื อ
มูลฝอยประเภท.......................................................................................ต่ อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.............................................................................จานวนคนงาน............................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ที่...........................ตาบล........................อาเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์.................................................โทรสาร...........................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. ใบอนุญาต
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาต
(...............................................)
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แบบ สม.4
เลขที่รับ.............../.................
คาขออนุญาตการต่ าง ๆ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รั บทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่.......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง........................ .อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์........................................................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่...................ตาบล................................อาเภอ ปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร...............................................
ขอยืน่ คาขอต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อต่ออายุ
(...............................................)
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2549
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่ มี บทบัญญัติ บาง
ประการ เกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา
60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ ด โดยได้รับความเห็ นชอบจากสภา
เทศบาล และผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญ ญัติน้ ี เรี ย กว่า “เทศบัญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง กิ จการที่ เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง กิ จการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2540
บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ วนที่ ไ ด้ ต ราไว้แ ล้ ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อ ซึ่ งขัด หรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“กิ จ การที่ เป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ขภาพ” หมายความว่ า กิ จ การที่ มี ก ระบวน
การผลิตหรื อกรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรื อกิจการเกี่ ยวกับการบริ การ ที่ก่อให้เกิ ด
มลพิษหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูใ่ นบริ เวณข้างเคียง
นั้นไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางเสี ยง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี
ฝุ่ นละออง เขม่า เถ้า เป็ นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับ การแต่ งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุ รกิ จ การพาณิ ช ย์ การอุ ตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรื อให้บริ การใดๆ เพื่อหาประโยชน์อนั มีมูลค่า
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ข้ อ 5 ให้ กิ จก ารที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ดั ง ต่ อไป นี้ เป็ น กิ จก ารที่ ต้ อ งมี
การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสั ตว์
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
2. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอาน้ านม
3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุ รกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อทาให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อทาประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรี ยกเก็บค่าดูหรื อ
ค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อไม่ก็ตาม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์และผลิตภัณฑ์
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่ จาหน่ ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
7. การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลื อกปู เปลื อกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ ขายและการขายในตลาด
9. การประดิ ษ ฐ์เครื่ อ งใช้ห รื อผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่น ๆ จากเปลื อกหอย กระดู ก สั ต ว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรื อส่ วนอื่นๆ ของสัตว์
10. การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทาอื่นต่อสัตว์หรื อพืชหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหารสัตว์
11. การสะสมหรื อการล้างครั่ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
12. การผลิตเนย เนยเทียม
13. การผลิตกะปิ น้ าพริ กแกง น้ าพริ กเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซี อิว้ ดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
14. การผลิ ต การหมัก การสะสมปลาร้ า ปลาเจ่ า กุ้ง เจ่ า ยกเว้น การผลิ ต เพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อน
15. การตากเนื้ อสัตว์ การผลิ ตเนื้ อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้นการผลิ ตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
16. การนึ่ ง การต้ม การเคี่ ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
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17. การเคี่ ย วน้ า มัน หมู การผลิ ต กุ น เชี ย ง หมู ย อ ไส้ ก รอก หมู ต้ ัง ยกเว้น ใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
19. การผลิตแบะแซ
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
21. การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
22. การแกะ การล้า งสั ต ว์น้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ งของกิ จ การห้ อ งเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
23. การผลิ ต น้ า อัด ลม น้ าหวาน น้ า โซดา น้ าถั่ว เหลื อ ง เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ างๆ
บรรจุกระป๋ องขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ น้ าส้มสายชู
27. การคัว่ กาแฟ
28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
29. การผลิตผงชูรส
30. การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิ ตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
33. การผลิตไอศครี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึง
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
36. การผลิ ตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิ ตเพื่ อใช้ในสถานที่ จาหน่ ายอาหารและเพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อน
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ชาระล้ าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
39. การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
40. การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่างๆ
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กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
45. การผลิตแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่น ๆ ในทานองเดี ยวกันด้วย
เครื่ องจักร
46. การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
47. การผลิตยาสู บ
48. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ ย
50. การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
51. การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิ เกิลหรื อโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิ จการ
ในข้อ 52
57. การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่ อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ ที่
เป็ นส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
60. การประกอบธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ ยานยนต์ เครื่ อ งจัก ร หรื อ เครื่ อ งกล ซึ่ งมี ไ ว้
บริ การหรื อจาหน่ ายและในการประกอบธุ รกิ จนั้น มี การซ่ อมหรื อปรั บปรุ งยานยนต์ เครื่ องจัก รหรื อ
เครื่ องกลดังกล่าวด้วย
61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอรี่
63. การปะ การเชื่อมยาง
64. การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
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กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่ อ ย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุ ด ร่ อ ง การท าคิ้ ว หรื อ
การตัดไม้ดว้ ยเครื่ องจักร
67. การประดิ ษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรื อการแต่งสาเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่ องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
73. กิ จการสปาเพื่ อสุ ข ภาพ เว้น แต่ เป็ นการให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74. การประกอบกิ จการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
75. การประกอบกิ จการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็ นการ
ให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
77. การประกอบกิ จการหอพัก อาคารชุ ด ให้ เช่ า ห้ อ งเช่ า ห้ อ งแบ่ ง เช่ า หรื อ
กิจการอื่นในทานองเดียวกัน
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ
79. การจัดให้มี ก ารแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิ ส โก้เทค คาราโอเกะ
หรื อการแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรื อกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็ นการให้บริ การในข้อ 73
81. การจัดให้ มี ก ารเล่ น สเก็ ต โดยมี แสงหรื อเสี ย งประกอบ หรื อ การเล่ น อื่ น
ในทานองเดียวกัน
82. การประกอบกิ จการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
83. การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ า หนัก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ให้ อ าหารที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ พิ เศษ การบริ ห ารร่ า งกาย หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด เว้น แต่ เป็ น
การให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้ กม
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสถานฝึ กซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ และ สิ่ งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรื อเจาะอวัยวะอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งทอ
88. การปั่ น ด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเครื่ อ งจัก ร หรื อ การทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
89. การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
90. การปั่ นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
91. การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
93. การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
94. การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
95. การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุทคี่ ล้ ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์เผา
97. การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
98. การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ ดิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
101. การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
103. การผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ต่างๆ ที่ มี แร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม
เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อน้ า เป็ นต้น
104. การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิ โตรเลีย่ ม ถ่ านหิน สารเคมี
107. การผลิ ต การสะสม การบรรจุ การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดส์ หรื อสารตัว
ทาละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
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109. การผลิ ต การกลั่น การสะสม การขนส่ งน้ ามันปิ โตรเลี่ ยมหรื อผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลี่ยมต่าง ๆ
110. การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
111. การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 58
112. การประดิ ษ ฐ์ สิ่ งของเครื่ องใช้ด้วยยาง ยางเที ยม พลาสติ ก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
113. การโม่ การบดชัน
114. การผลิตสี หรื อน้ ามันผสมสี
115. การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์
116. การเคลือบ การชุ บ วัตถุ ดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุ ที่คล้ายคลึง
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
119. การผลิตน้ าแข็งแห้ง
120. การผลิ ต การสะสม การขนส่ งดอกไม้ เพลิ ง หรื อสารเคมี อ ั น เป็ น
ส่ วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคลือบเงา
122. การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง สารกาจัดศัตรู พืช หรื อพาหะ
นาโรค
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอืน่ ๆ
124. การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
125. การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
128. การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของชารุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
129. การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
130. การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้แล้ว
131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
132. การก่อสร้าง
133. กิจการท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา หรื อแพปลา
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ข้อ 6 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ เทศบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผูใ้ ด
ประกอบกิ จ การตามประเภทที ่ต อ้ งควบคุ ม ที ่กาหนดไว้ใ น ข้อ 5 ในลัก ษณะที ่เป็ นการค้า ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ ด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 ผูใ้ ดประสงค์ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็ นการค้า ให้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกับหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบกิจการตาม ข้อ 5 ทั้งที่เป็ นการค้าและไม่เป็ นการค้าจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ อันเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพดังต่อไปนี้
8.1 สถานที่ น้ ัน ต้องตั้ง อยู่ในท าเลที่ เหมาะสม ไม่ มี น้ าท่ วมขังและสามารถ
ระบายน้ าออกได้โดยสะดวก
8.2 ต้องจัดทารางระบาย หรื อบ่อรั บน้ าซึ่ งรับน้ าเสี ยด้วยวัตถุ ถาวรมีลกั ษณะ
เรี ยบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้ าได้สะดวก
8.3 การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็ นที่เดือดร้อนแก่ผใู ้ ช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรื อ
ผูอ้ าศัยใกล้เคียง
8.4 จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
8.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
8.6 จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น
8.7 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่ งปฏิ กูลอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอ
และจัดสถานที่มิให้เป็ นที่อาศัยของสัตว์นาโรค
8.8 จัดให้มีส้วมที่ ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ จานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทา
การอยูใ่ นสถานที่น้ นั และต้องตั้งอยูใ่ นทาเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกาจัด
สิ่ งปฏิ กู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ขาภิ บ าล ตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
8.9 ปฏิ บ ัติก ารอื่ น ใดเกี่ ยวด้วยสุ ข ลัก ษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุ ข ค าสั่ งเจ้าพนั กงานท้ องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 9 เมื่ อเจ้าพนัก งานท้องถิ่ นได้พิ จารณาแล้วเห็ น ว่า ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตได้ป ฏิ บ ัติ
ถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ให้ อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบที่ เทศบาล
นครปากเกร็ ดกาหนด
ข้อ 10 ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องมารับใบอนุ ญาต พร้ อมกับชาระค่าธรรมเนี ยม ตามอัตรา
ท้ายเทศบัญญัติน้ ี ภายในสิ บ ห้าวัน นับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
หากมิได้มารับหรื อชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิ ทธิ
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ข้อ 11 ผูร้ ับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการค้า ซึ่ งกาหนดให้ควบคุ มตามเทศบัญญัติน้ ี
จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
11.1 รัก ษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการประกอบกิ จการทุ กอย่างให้ส ะอาดอยู่
เสมอ ถ้าวัตถุ ดิบแห่ งกิ จการนั้นจะใช้เป็ นอาหารต้องป้ องกันวัตถุ น้ ัน
ให้พน้ จากฝุ่ นละอองและสัตว์พาหะนาโรค
11.2 ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
11.3 ปฏิ บ ั ติ แ ละจัด สถานที่ ส าหรั บ ประกอบกิ จ การนั้ นให้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุ ขลักษณะ
11.4 ต้อ งยอมให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น หรื อ เจ้า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ
ผูท้ ี่ ได้รับ แต่ งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น เข้าตรวจสถานที่ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร
11.5 ปฏิ บ ตั ิ การอื่ นใดเกี่ ยวด้วยสุ ข ลัก ษณะตามค าแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข ค าสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่ น รวมทั้งระเบี ยบ ข้อบังคับและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ ด
ข้อ 12 การขอต่ออายุใบอนุ ญาต จะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นก่อนใบอนุ ญาต
สิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกับ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มแล้ ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้ จ นกว่ า
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นจะสั่ งไม่ต่ออายุใบอนุ ญ าต หากมิ ได้ช าระค่ าธรรมเนี ยมก่ อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ
จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยีส่ ิ บ ของจานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ
ข้อ 13 ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญัติ น้ ี ต้อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 14 ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคัญ ให้ ผู้รั บ
ใบอนุ ญาตยื่นคาขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ภายในสิ บห้าวัน นับ แต่วนั ที่ ทราบ
ถึงการสู ญหาย ถูกทาลายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
14.1 เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณี การสู ญหายหรื อถูกทาลาย
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณี ชารุ ดในสาระสาคัญ
ข้อ 15 การออกใบแทนใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสี แดง “ใบแทน” กากับไว้
ด้ว ย และให้ มี วัน เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทนพร้ อ มทั้ง ลงลายมื อ ชื่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
15.2 ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น
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15.3 บัน ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ดในสาระส าคัญ ของใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้วแต่
กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 16 ให้ใช้แบบพิมพ์ ตามที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 17 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการรายใด ไม่ปฏิ บตั ิหรื อปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องตาม
เทศบัญญัติน้ ี หรื อตามบทแห่ งพระราชบัญญัติหรื อกฎกระทรวงหรื อประกาศกระทรวงที่ออกตามความ
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้แก้ไขหรื อปรับปรุ ง
ให้ถูกต้องได้ และถ้าผูไ้ ด้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรื อปรับปรุ งภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อานาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการรายใดถูกพักใช้ใบอนุ ญาตตั้งแต่สองครั้ง
ขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตอีกหรื อต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ 18 ผูถ้ ู กสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับ ใบอนุ ญาตส าหรั บการประกอบกิ จการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 19 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 20 ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม) พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุ วรรณรัฐ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด ในปั จจุบนั
มีสภาพความเปลี่ยนแปลง และความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมมากขึ้น จึงจาเป็ นต้องกากับดู แลกิ จการ
ต่างๆ ที่ เกี่ ย วกับ การสาธารณสุ ข และเทศบัญ ญัติเทศบาลเมื องปากเกร็ ด เรื่ อง กิ จการที่ เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่ งใช้บ งั คับ อยู่ไม่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ในปั จจุ บ นั เพื่ อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ สภาพของสังคมปั จจุ บนั และเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในด้านการกากับดู แล ควบคุ ม และ
ป้ องกันเกี่ยวกับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมต่ อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2549
ที่

1.

2.

ประเภทกิจการ

กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งสั ตว์
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรื อแมลง
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก
1.1.1 จานวนไม่เกิน 20 ตัว
1.1.2 จานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
1.1.3 จานวนเกิน 100 ตัว
1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก
1.2.1 จานวนไม่เกิน 100 ตัว
1.2.2 จานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
1.2.3 จานวนเกิน 1,000 ตัว
1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ า
1.3.1 จานวนไม่เกิน 1,000 ตัว
1.3.2 จานวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว
1.3.3 จานวนเกิน 10,000 ตัว
1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรื อแมลง
1.4.1 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนไม่เกิน 100 ตัว
1.4.2 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
1.4.3 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน จานวนเกิน 1,000 ตัว
1.4.4 การเลี้ยงแมลง
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรี ดเอาน้ านม
2.1 จานวนไม่เกิน 20 ตัว
2.2 จานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
2.3 จานวนเกิน 100 ตัว

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

2,000
3,000
5,000
1,000
2,000
4,000
500
1,000
1,500
1,000
2,000
4,000
1,000
2,000
3,000
5,000
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ที่

ประเภทกิจการ

3.

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรื อธุ รกิจอื่นใดอันมีลกั ษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรื อเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมี
การเรี ยกเก็บค่าดูหรื อค่าบริ การไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื อ ไม่ก็ตาม
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยงั มิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยงั มิได้แปรรู ป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง้ ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ ขายและการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่ องใช้หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรื อส่ วนอื่นๆ ของสัตว์
9.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
9.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
9.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อการกระทา
อื่นใดต่อสัตว์หรื อพืช หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของสัตว์หรื อพืช เพื่อเป็ นอาหาร
สัตว์
10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม
การสะสมหรื อการล้างครั่ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ น้ าพริ กแกง น้ าพริ กเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซี อิ้ว หอยดอง หรื อซอสปรุ งรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
1,500

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000

1,000
3,000
5,000

1,000
5,000
10,000
4,000
4,000
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13.1 การผลิตกะปิ น้ าพริ กแกง น้ าพริ กเผา
13.2 การผลิตน้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซี อิ้ว หอยดอง หรื อซอส
ปรุ งรสอื่นๆ
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ เจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภค
ในครัวเรื อน
14.1 การผลิต การหมัก เกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
14.2 การผลิต การหมัก เกิน 1,000 กิโลกรัม
14.3 การสะสมเกิน 1,000 กิโลกรัม
การตากเนื้ อสัตว์ การผลิตเนื้ อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุง้ ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรื อวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
การเคี่ยวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ งั ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
17.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
17.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
17.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกัน 20 แรงม้า
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู ้ วุน้ เส้น เกี้ยมอี๋
18.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
18.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
18.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง ขวด หรื อภาชนะอื่นใด
20.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
20.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
20.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
4,000
6,000

4,000
6,000
1,000
1,000
2,000

1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000
4,000
8,000
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21. การประกอบกิจการการทาขนมปั งสด ขนมปั งแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ ยะ
21.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
21.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
21.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
22. การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
23. การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถัว่ เหลือง เครื่ องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋ อง ขวดหรื อภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
23.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
23.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
23.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล
24.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
24.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
24.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว
25.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
25.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
25.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุ รา เบียร์ น้ าส้มสายชู
26.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
26.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
26.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
27. การคัว่ กาแฟ
27.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
27.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
27.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
1,000
2,000
3,000
500

500
5,000
8,000
1,000
3,000
6,000
4,000
5,000
6,000
4,000
5,000
6,000
1,000
3,000
5,000
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28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่ องจักร
28.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
28.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
29. การผลิตผงชูรส
29.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
29.2 โดยใช้เครื่ องจักร
30. การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริ โภค
30.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
30.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
30.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรื อพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในครัวเรื อน
31.1 กาลังการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน
31.2 กาลังการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
31.3 กาลังการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผงอื่นๆ
32.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
32.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
32.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
33. การผลิตไอศกรี ม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
33.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
33.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
33.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
34.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
34.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
34.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
3,000
5,000
4,000
8,000
1,000
2,000
4,000

1,000
2,000
3,000
2,000
3,000
5,000
750
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
10,000
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36. การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริ โภคในครัวเรื อน
36.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
36.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
36.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
36.4 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่ องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกีย่ วกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ชาระล้ าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่ องจักร
38.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
38.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
38.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
39. การผลิต การบรรจุยาสี ฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่ องสาอางต่างๆ
39.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
39.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
39.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
40. การผลิตสาสี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิ ดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
42.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
42.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
42.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช
43.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
43.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
43.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

1,000
3,000
5,000
10,000
5,000

1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
6,000
4,000
6,000
1,000
3,000
6,000

3,000
6,000
10,000
6,000
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45. การผลิตแป้ งมันสาปะหลัง แป้ งสาคูหรื อแป้ งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้วย
เครื่ องจักร
46. การสี ขา้ วด้วยเครื่ องจักร
47. การผลิตยาสู บ
47.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
47.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
47.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่ องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ ย
49.1 การผลิต
49.2 การสะสม
50. การผลิตใยมะพร้าวหรื อวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่ องจักร
51. การตาก การสะสมหรื อการขนถ่ายมันสาปะหลัง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็ นภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ
52.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
52.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
52.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่ หรื อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรี ด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่ องจักรหรื อก๊าซหรื อไฟฟ้ า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร หรื อ ใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
54.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
54.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรื อโลหะอื่น
ใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่ องจักร สารเคมี หรื อวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
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57. การทาเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
57.1 การสะสมแร่
57.2 การทาเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรื อการล้างแร่
กิจการเกีย่ วกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
58.1 การต่อ การประกอบ ยานยนต์
58.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี
58.2.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
58.2.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร
58.3 การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่ อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ที่เป็ น
ส่ วนประกอบของยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
60. การประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล ซึ่ งมีไว้บริ การ
หรื อจาหน่ายและในการประกอบธุ รกิจนั้น มีการซ่อมหรื อปรับปรุ งยานยนต์
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลดังกล่าวด้วย
60.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
60.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
60.3 พื้นที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
60.4 พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร
61. การล้าง การอัดฉี ดยานยนต์
62. การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
62.1 การผลิต
62.2 การซ่อม การอัด
63. การปะ การเชื่อมยาง
63.1 การปะ การเชื่อมยาง จักรยาน จักรยานยนต์
63.2 การปะ การเชื่อมยาง รถยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
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อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่ อง การทาคิว้ หรื อการตัดไม้
ด้วยเครื่ องจักร
66.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
66.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
66.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็ นสิ่ งของด้วยเครื่ องจักร หรื อการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรื อการแต่งสาเร็ จผลิตภัณฑ์จากไม้หรื อหวาย
67.1โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
67.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
67.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่ องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ องเขียนด้วยกระดาษ
70.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
70.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
70.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรื อการสะสมถ่าน
72.1 การเผาถ่าน
72.2 การสะสมถ่าน
72.2.1 ขายปลีก
72.2.2 ขายส่ ง
กิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
73. กิจการสปาเพื่อสุ ขภาพ เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74.1 อาบ อบ นวด
74.2 นวดแผนโบราณ
74.3 นวดฝ่ าเท้า กดจุด กดเส้น
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็ นการ
ให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรื อกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
76.1 มีจานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
76.2 มีจานวนห้องพักเกิน 100 ห้อง
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรื อกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
77.1 มีจานวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง
77.2 มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 51-100 ห้อง
77.3 มีจานวนห้องพักเกิน 100 ห้อง
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรื อ
กิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรื อกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็ น
การให้บริ การในข้อ 73
81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรื อเสี ยงประกอบ หรื อการเล่นอื่นใน
ทานองเดียวกัน
82. การประกอบกิจการเสริ มสวยหรื อแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยูใ่ นบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
82.1 พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
82.2 พื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
82.3 พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
82.4 พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
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83. การประกอบกิจการให้บริ การควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ การบริ หารร่ างกาย หรื อโดยวิธีอื่น
ใด เว้นแต่เป็ นการให้บริ การในข้อ 73 หรื อในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล
84. การประกอบกิจการสวนสนุ ก ตูเ้ กม
84.1 กิจการสวนสนุก
84.2 ตูเ้ กม
84.2.1 มีจานวนตูเ้ กมไม่เกิน 5 ตู ้
84.2.2 มีจานวนตูเ้ กมเกิน 5 ตู ้ แต่ไม่เกิน 10 ตู ้
84.2.3 มีจานวนตูเ้ กมเกิน 10 ตู ้
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรื อสถานฝึ กซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์
และสิ่ งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหู หรื อเจาะอวัยวะอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งทอ
88. การปั่ นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่ องจักร หรื อการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ ึนไป
89. การสะสมปอ ป่ าน ฝ้ ายหรื อนุ่น
90. การปั่ นฝ้ ายหรื อนุ่นด้วยเครื่ องจักร
91. การทอเสื่ อ กระสอบ พรม หรื อสิ่ งทออื่นๆ ด้วยเครื่ องจักร
91.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่ องจักรตั้งแต่ 5 เครื่ องขึ้นไป
92.1 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 5-10 เครื่ อง
92.2 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 11-50 เครื่ อง
92.3 โดยใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ 51-100 เครื่ อง
92.4 โดยใช้เครื่ องจักรเกิน 100 เครื่ อง
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93. การพิมพ์ผา้ หรื อการพิมพ์บนสิ่ งทออื่นๆ
93.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
91.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
94. การซัก การอบ การรี ด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่ องจักร
94.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
94.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
94.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
95. การย้อม การกัดสี ผา้ หรื อสิ่ งทออื่นๆ
95.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
95.2 โดยใช้เครื่ องจักร
กิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุทคี่ ล้ ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรื อผลิตภัณฑ์ดินเผา
96.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
96.2 โดยใช้เครื่ องจักร
97. การระเบิด การโม่ การป่ นหิ นด้วยเครื่ องจักร
98. การผลิตเครื่ องใช้ดว้ ยซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
98.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
98.2 โดยใช้เครื่ องจักร
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
99.1.1 จานวนที่สะสมไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
99.1.2 จานวนที่สะสมตั้งแต่ 5,001-10,000 กิโลกรัม
99.1.3 จานวนที่สะสมเกิน 10,000 กิโลกรัม
99.2 การผสมซีเมนต์ หิ น ทราย หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิ น กระจกหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
100.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
100.2 โดยใช้เครื่ องจักร
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101. การเลื่อย การตัด หรื อการประดิษฐ์หินเป็ นสิ่ งของต่างๆ
101.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
101.2 โดยใช้เครื่ องจักร
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรื อการเผาหินปูน
102.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
102.2 โดยใช้เครื่ องจักร
103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ ใยหิ นเป็ นส่ วนประกอบหรื อส่ วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ า เพดาน ท่อน้ า เป็ นต้น
103.1 การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช
103.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้ าเพดาน ท่อน้ า เป็ นต้น
104. การผลิตกระจกหรื อผลิตภัณฑ์แก้ว
104.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
104.2 โดยใช้เครื่ องจักร
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรื อผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการทีเ่ กีย่ วกับปิ โตรเลีย่ ม ถ่ านหิน สารเคมี
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งกรด ด่าง สารออกซิ ไดส์ หรื อสาร
ตัวทาละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งก๊าซ
108.1 การผลิต การบรรจุ
108.2 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
108.3 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร
108.4 ปั้ มก๊าซ
109. การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนส่ งน้ ามันปิ โตรเลี่ยมหรื อผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลี่ยมต่างๆ
109.1 การผลิต การกลัน่
109.2 การสะสม การขนส่ ง
109.2.1 จานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
1,000
2,000
1,000
2,000

5,000
5,000
1,000
5,000
2,000
3,000
5,000

5,000
2,000
1,000
5,000

10,000
1,000
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

ประเภทกิจการ

109.2.2 จานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร
109.2.3 จานวนที่สะสมหรื อขนส่ งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร
109.2.4 จานวนที่สะสมหรื อขนส่ งเกิน 30,000 ลิตร
การผลิต การสะสม การขนส่ งถ่านหิ น ถ่านโค้ก
110.1 การผลิต
110.2 การสะสม การขนส่ ง
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58
111.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
111.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
111.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
112.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
112.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
112.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การโม่ การบดชัน
113.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
113.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การผลิตสี หรื อน้ ามันผสมสี
114.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
114.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
114.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การล้างฟิ ล์มรู ปถ่ายหรื อฟิ ล์มภาพยนต์
115.1 การผลิต
115.2 การล้างฟิ ล์มรู ปถ่าย
115.3 การล้างฟิ ล์มภาพยนต์

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)
3,000
4,000
5,000
5,000
3,000
2,000
3,000
4,000

1,000
3,000
5,000
2,000
4,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1,500
2,000
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116. การเคลือบ การชุบ วัตถุดว้ ยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์หรื อวัตถุที่
คล้ายคลึง
116.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
116.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
116.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
117.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
117.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
117.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
119. การผลิตน้ าแข็งแห้ง
119.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
119.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 5-20 แรงม้า
119.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
120. การผลิต การสะสม การขนส่ งดอกไม้เพลิงหรื อสารเคมีอนั เป็ นส่ วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรื อสารเคมีเคลือบเงา
121.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
121.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
121.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ งสารกาจัดศัตรู พืชหรื อพาหะนาโรค
122.1 การผลิต
122.2 การบรรจุ
122.3 การสะสมเพื่อขายส่ ง
122.4 การสะสมเพื่อขายปลีก
122.5 การขนส่ ง
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
5,000
1,000
2,000
4,000
10,000

1,000
3,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
5,000
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125.

126.

127.

128.
129.
130.

131.

132.

133.
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กิจการอืน่ ๆ
การพิมพ์หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันด้วยเครื่ องจักร
124.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
124.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิต การซ่อมเครื่ องอิเลคโทรนิคส์ เครื่ องไฟฟ้ า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
125.1 การผลิต
125.2 การซ่อม
การผลิตเทียน เทียนไขหรื อวัตถุที่คล้ายคลึง
126.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
126.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรื อการถ่ายเอกสาร
127.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
127.2 การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรื อสิ่ งของที่ชารุ ด ใช้แล้วหรื อเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสิ นค้า
การล้างขวด ภาชนะหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้แล้ว
130.1 โดยไม่ใช้เครื่ องจักร
130.2 โดยใช้เครื่ องจักร
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
131.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
131.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
131.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การก่อสร้าง
132.1 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
132.2 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
132.3 โดยใช้เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการท่าเทียบเรื อประมง สะพานปลา หรื อแพปลา

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ต่ อปี (บาท)

2,000
5,000

500
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
5,000
5,000
1,000
3,000
1,000
3,000
5,000
2,000
6,000
10,000
5,000
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แบบคาขอรับใบอนุญาต/หนังสื อรับรองการแจ้ ง(รายใหม่ )
เขียนที่.....................................................
วัน...........เดือน..................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.........................
อยูบ่ า้ นเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................
แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ..........................จังหวัด.....................โทรศัพท์...............................
ขอยืน่ คาขอรับใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการ
 สถานที่จาหน่ายหรื อสะสมอาหาร ประเภท.........................................
โดยมีพ้นื ที่ประกอบการ................................ตารางเมตร
 กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท..........................................
มีคนงาน...................คน ใช้เครื่ องจักรขนาด............................แรงม้า
 กิจการตลาด มีการจาหน่าย..............................(เป็ นประจา / เป็ นครั้งคราว / ตามวันนัด)
 กิจการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ จาหน่ายสิ นค้าประเภท..............................
ณ บริ เวณ.................................เขต...........................................
ต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
เลขที่บตั ร...................................
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1...........................................
3.2...........................................
4. .........................................................
5. .........................................................

93

แผนผังแสดงที่ต้ งั สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ...............................................ผูข้ อใบอนุญาต
(................................................)

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..............................
ถนน.......................................ตาบล...................................................โทรศัพท์.................................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตรวจสอบด้านสุ ขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุ ญาต / ไม่อนุ ญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นผูอ้ านวยการกองการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุ ข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ความเห็นปลัดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาล
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง เล่มที่..................................เลขที่.............................
ใบเสร็ จค่าขยะมูลฝอย เล่มที่................เลขที่..................ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........
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แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต/หนังสื อรับรองการแจ้ ง(รายเก่า)
เขียนที่..............................................
วัน.............เดือน..................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ........................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
แขวง/ตาบล......................เขต/อาเภอ...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์.....................
ขอยืน่ คาขอรับใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการประเภท...............................
ตามใบอนุ ญาตเล่มที่....................เลขที่................ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ...........
ต่อ นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. ใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง
2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1...........................................
2.2...........................................
3. ........................................................
4. ........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ..................................................ผูข้ อรับใบอนุญาต
(.........................................................)

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................................
ถนน................................ตาบล..................................โทรศัพท์........................โทรสาร............................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตรวจสอบด้านสุ ขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุ ญาต / ไม่อนุ ญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ความเห็นผูอ้ านวยการกองการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุ ข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นปลัดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาล
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสื อรับรองการแจ้ง เล่มที่............................เลขที่...................................
ใบเสร็ จ เล่มที่.....................เลขที่.....................ลงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ.......................
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์
พ.ศ. 2550
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ งเทศบัญ ญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด ว่าด้วยจัดระเบี ยบ
การจอดยานยนต์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา
4 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ระเบี ยบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุ ขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติจดั ระเบี ยบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุ ขาภิ บ าล ( ฉบับ ที่ 2 )
พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 แห่ งพระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้พ ระราชบัญ ญัติ จัดระเบี ยบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาล พ.ศ.2503 บังคับในเขตเทศบาลทุ กแห่ งที่ยงั ไม่มีพระราชกฤษฎี กา ใช้บงั คับ พ.ศ.2527
ประกอบกับ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญ ญัติจดั ระเบี ยบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล พ.ศ. 2503 เทศบาลนครปากเกร็ ด โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภาเทศบาลนครปากเกร็ ดและผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญ ญัติ น้ ี เรี ย กว่ า “เทศบัญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อ ง จัด ระเบี ย บ
การจอดยานยนต์ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 เทศบัญ ญัติน้ ี ให้ใช้บ ังคับ นับ แต่วนั ที่ ได้ป ระกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ส านัก งาน
เทศบาลนครปากเกร็ ดแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ ด เรื่ อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์
พ.ศ.2535
บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ วนที่ ไ ด้ ต ราไว้แ ล้ ว
ในเทศบัญญัติน้ ีหรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“จอดยานยนต์” หมายความรวมถึง หยุดยานยนต์ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้น
โดยอุบตั ิเหตุหรื อเหตุสุดวิสัย และจะนายานยนต์น้ นั เคลื่อนที่ไปไม่ได้
“ที่จอดยานยนต์” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ ดกาหนดและจัดไว้
เป็ นที่จอดยานยนต์ตามเทศบัญญัติน้ ี
“ยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ทุกชนิ ด รวมถึงรถจักรยานยนต์และรวมถึง
พ่วงตู ้ พ่วงท้าย พ่วงข้าง ที่ใช้สาหรับยานยนต์ชนิดนั้น ๆ ด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
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(1) นายกเทศมนตรี
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก
(3) พนักงานเทศบาลซึ่ งนายกเทศมนตรี แต่งตั้ง
ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม การจอดยานยนต์ ใ นที่ จ อดยานยนต์ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
การจอดยานยนต์
(2) เรี ย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มจอดยานยนต์ใ นที่ จ อดยานยนต์ต ามอัต ราและ
วิธีการที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
(3) สั่ ง ให้ ผู ้ข ับ ขี่ ห ยุ ด ยานยนต์ ใ นที่ จ อดยานยนต์ หรื อ บริ เวณใกล้ เคี ย ง
เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสี ยค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(4) สั่งเป็ นหนังสื อให้ผูข้ บั ขี่ ยานยนต์ซ่ ึ งพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็ นว่าได้ฝ่าฝื น
เทศบัญญัติน้ ี ไปชี้ แจงเกี่ ยวด้วยการฝ่ าฝื นนั้น ณ ที่ ท าการของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ ชวั่ โมง นับแต่เวลาที่ออกคาสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบ
ตัว ผูข้ บั ขี่ ย านยนต์ใ ห้ ติ ด ไว้ก ับ ยานยนต์ เพื่ อ ให้ ผูข้ ับ ขี่ เห็ น ได้เมื่ อ มาที่
ยานยนต์
ข้อ 6 ให้กาหนดบริ เวณดังต่อไปนี้ เป็ นที่จอดยานยนต์
(1) บริ เวณที่จอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่แม่น้ า
เจ้าพระยา ถึงห้าแยกปากเกร็ ด
ข้อ 7 ผูใ้ ดจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ ต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบการจอดยานยนต์
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ จ อดยานยนต์ ภายในช่ อ งจอดตามชนิ ด ของยานยนต์ ที่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้ช่องละหนึ่งคัน
(2) ให้ เสี ย ค่ าธ รรม เนี ย ม จ อ ด ย าน ย น ต์ ต าม อั ต ราแ ต่ ล ะ ป ระ เภ ท
ของยานยนต์ที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ตลอดระยะเวลาที่นายานยนต์
มาจอดในที่จอดยานยนต์
ข้อ 8 ห้ามมิให้จอดในที่จอดยานยนต์ที่กาหนดไว้ เมื่อปรากฏว่า
(1) ยานยนต์น้ นั บรรทุกวัตถุระเบิดหรื อน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตราย
(2) ยานยนต์น้ นั มีขนาดหรื อบรรทุกของยืน่ เกินช่องที่กาหนดไว้
(3) เกิดเพลิงไหม้ หรื อภัยธรรมชาติในบริ เวณที่จอดยานยนต์แห่งนั้น
(4) ยานยนต์ที่ทาการค้าหรื อบริ การ
(5) เทศบาลนครปากเกร็ ดจาเป็ นจะต้องใช้พ้นื ที่ตามข้อ6 ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
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ข้อ 9 ความในข้อ 7 และข้อ 8 มิให้ใช้บงั คับกับยานยนต์ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ
ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ ดแล้ว
ข้อ 10 ห้ามมิ ให้ ผูใ้ ดกระท าการใด ๆ อันเป็ นการกี ดขวางต่ อการจอดยานยนต์ในที่
จอดยานยนต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 11 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติน้ ี มีโทษตามกฎหมายว่าด้วย จัดระเบียบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาลและสุ ขาภิบาล
ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เทศบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ เนื่ อ งจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
มีการขยายตัวทางด้านประชากร เศรษฐกิ จและสังคมเพิ่มมากขึ้ น และมี ยานยนต์เข้าออกเพื่อทาธุ รกิ จ
ในเขตเทศบาลเป็ นจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็ นระเบียบร้อย เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยของผูใ้ ช้ยานยนต์และประชาชนผูส้ ัญ จรไปมา และเทศบัญ ญัติเทศบาลตาบล
ปากเกร็ ด เรื่ อง จัดระเบี ยบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งใช้บ งั คับ อยู่ไม่ เหมาะสมกับ สถานการณ์
ในปั จจุบ นั และเพื่ อการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย จึงจาเป็ นต้องตราเทศ
บัญญัติน้ ี
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ ท้ายเทศบัญญัติ
ประเภท
1. รถจักรยานยนต์
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ

ชั่วโมงแรก/
บาท
3
5
10
20
30
40

ชั่วโมงทีส่ อง/
บาท
3
5
10
20
30
40

ชั่วโมงต่ อไป/
หมายเหตุ
บาท
5
เศษของชัว่ โมง
10
ให้คิดเป็ นหนึ่ง
20
ชัว่ โมง
40
60
80
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การควบคุมแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. 2550
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด ว่าด้วย การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุ ลาย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 56 (1) มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50 (4) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 20 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลนครปากเกร็ ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ ด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ ลาย พ.ศ.2550”
ข้อ 2. เทศบัญ ญัติน้ ี ใช้บ งั คับ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับ แต่ วนั ที่ ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ดแล้ว เจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้ า
ถุ ง พลาสติ ก ภาชนะใส่ อ าหาร เถ้า มู ล สั ต ว์ หรื อ ซากสั ต ว์ รวมตลอดถึ ง สิ่ ง อื่ น ใด ที่ เก็ บ กวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
“ภาชนะที่มีน้ าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่ งของที่ใช้อยูใ่ นอาคาร
หรื อนอกอาคาร และมีน้ าขังอยู่ เช่น โอ่ง ตุ่มน้ า ถังซี เมนต์ในห้องน้ า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง ถ้วย
รองขาตู ้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็ นต้น
“เศษวัส ดุ ที่ มี น้ า ขัง ” หมายความว่า มู ล ฝอยหรื อ เศษสิ่ ง ของที่ มิ ไ ด้ใช้แล้ว
ในอาคาร หรื อนอกอาคาร และมี น้ าขังอยู่ เช่ น กระป๋ อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็ นต้น
หรื อชิ้นส่ วนของวัสดุดงั กล่าวที่มีน้ าขังอยู่
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ า น เรื อน โรง ร้ า น แพ คลั ง สิ นค้ า
สานักงาน หรื อ สิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรื อเข้าใช้สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรื อใช้สัญจรได้
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“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า
7 วัน ซึ่ งยุงลายสามารถวางไข่ และพัฒนาเป็ นลู กน้ าได้ หรื อ แหล่ งที่ ตรวจพบลู กน้ า หรื อตัวโม่ งยุงลาย
ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับ การแต่ งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
“เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ข ” หมายความว่า พนัก งานเทศบาลนครปากเกร็ ด ที่
รับผิดชอบงานสาธารณสุ ข โดยมิได้เป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุ ข
“ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ให้เป็ นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ข้อ 5. ห้ามมิ ให้ผูใ้ ด ทิ้ ง หรื อท าให้ มี ข้ ึ น ซึ่ งมู ล ฝอย ภาชนะที่ มี น้ าขัง เศษวัส ดุ ที่ มี
น้ าขัง หรื อมูลฝอยอื่นๆที่ อาจขังน้ าได้ ในที่ หรื อทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรื อในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลนครปากเกร็ ดจัดไว้ให้
ข้อ 6. เจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองอาคาร หรื อเคหสถาน ต้องเก็ บ กวาดและดู แลมิ ให้
มีมูลฝอย เศษวัสดุ ที่มีน้ าขัง หรื อมูลฝอยอื่ นๆที่ อาจขังน้ าได้ ในอาคารหรื อเคหสถาน รวมทั้งบริ เวณ
รอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิ ด หรื อบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรื อวิธีการอื่นใด
ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข หรื อผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งแนะนา
ข้อ 7. เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง อาคาร เคหสถาน หรื อสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจ
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย จะต้องดูแลมิให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
ข้อ 8. เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดู แลท าความสะอาดภาชนะ
ที่มีน้ าขัง เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกัน ถ้วยรองขาตูก้ บั ข้าว ถังซี เมนต์ในห้องน้ า อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา และ
ภาชนะอื่น ๆ ที่มี น้ าขัง อย่างน้อยทุก 7 วัน หรื อใส่ สารที่ ป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ และจัดให้มี
ฝาปิ ด ตุ่มน้ าโอ่งน้ า ที่มีอยูใ่ นอาคารและเคหสถาน
ข้อ 9. ในกรณี ที่เทศบาลนครปากเกร็ ด ได้จดั เจ้าหน้าที่ ไปทาการกาจัดยุงในอาคารหรื อ
เคหสถานหรื อสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร เคหสถาน หรื อสถานที่น้ นั จะต้องให้ความ
ร่ วมมือและอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 10. ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง
ข้อ 11. ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
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ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เนื่ องจากปรากฏว่ า มี ก ารเจ็ บ ป่ วย
เป็ นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด ซึ่ งอาจจะแพร่ ระบาดได้ โดยมียุงลาย
เป็ นพาหะของโรคติ ดต่อนี้ เทศบาลนครปากเกร็ ด จึงจาเป็ นที่ ตอ้ งควบคุ มแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
อันได้แก่ ภาชนะที่ มี น้ าขัง หรื อ เศษวัส ดุ ที่ มี น้ าขัง และภาชนะรองรั บน้ าอื่ นๆในอาคาร หรื อบริ เวณ
บ้านเรื อน ซึ่ งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็ นประจา หรื อใส่ สารเคมี ก็จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตั้งบ่ อดักไขมันบาบัดนา้ เสี ยในอาคาร
พ.ศ. 2551
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด ว่า ด้วย เรื่ อ งการติ ดตั้ง
บ่อดักไขมันบาบัดน้ าเสี ยในอาคารในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 60 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมาตรา 56(1)
และ (3) และมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลนครปากเกร็ ดโดยได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ ด และผูว้ ่า ราชการจัง หวัด นนทบุ รี จึ ง ตราเทศบัญ ญัติ ข้ ึ น ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่ องการติ ดตั้งบ่อดัก
ไขมันบาบัดน้ าเสี ยในอาคาร พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 เทศบัญญัติให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรื อข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึ ก บ้าน เรื อน ร้ านค้า ร้ านอาหาร ส านัก งาน หรื อ
สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูอ่ าศัยหรื อใช้สอยได้
“บ่ อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่ งที่ ใช้แยกจาพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า
ซึ่ งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า
หรื อการกระทาอื่นใดที่เป็ นการถ่ายเทน้ า
“แหล่ งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรื อท่ อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง
คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่ เป็ นของเอกชน ซึ่ งมี
การเชื่อมต่อหรื อสามารถไหลไปสู่ แหล่งน้ าสาธารณะหรื อแหล่งน้ าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
“พนัก งานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัด เทศบาล และพนัก งานเทศบาล
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
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ข้อ 5 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับ แก่ อาคารที่ มีการระบายน้ าทิ้ งลงหรื อไหลไปสู่ แหล่ ง
ระบายน้ า และยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ ยวกับ การกาจัดน้ ามันและไขมันสาหรับอาคาร
ประเภทนั้น
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารตามข้อ 5 ติ ดตั้งบ่ อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนิ นการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรั บ อาคารนั้น ให้แล้วเสร็ จก่ อนเข้าอยู่อาศัย หรื อใช้ส อย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลู ก
สร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัติน้ ีมีผลใช้บงั คับก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เข้าตรวจอาคารและบริ เวณที่ต้ งั อาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและตก
(2) สั่ งให้ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารที่ มี ก ารระบายน้ าทิ้ งลงหรื อไหล
ไปสู่ แหล่ งระบายน้ าด าเนิ น การติ ดตั้งบ่ อ ดัก ไขมันให้แล้วเสร็ จภายใน
เก้าสิ บวัน
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารตามข้อ 6 ทาการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรื อ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปกาจัดและซ่อมแซมบารุ งรักษาบ่อดักไขมันให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ 9 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบตั ิการตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 10 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ
7(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสี ยค่าปรับอีกไม่เกิน
วันละสองร้ อยบาท นับ แต่ วนั ถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่ เจ้าพนัก งานท้องถิ่ น หรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็ นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ข้อ 11 ให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ประกาศและประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ
ถึงการปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติ
นี้ ตามความจ าเป็ นและความเหมาะสมของอาคารพื้ น ที่ บ างแห่ ง อาทิ เช่ น พื้ น ที่ บ นภู เขา พื้ น ที่
เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท เป็ นต้น
ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกประกาศหรื อ
คาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการเป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
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ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั มีการก่อสร้ างอาคาร เพื่อใช้
ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และประกอบกิ จการเดี ยวหรื อหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น และโดยที่
เป็ นการสมควรให้ มี ก ารก าหนดระบายน้ าทิ้ งของอาคารเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการระบายน้ าทิ้ ง
ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานก่ อนระบายสู่ แหล่ งรองรั บ น้ าทิ้ ง และเพื่ อประโยชน์ ในการควบคุ ม เกี่ ย วกับ
การสาธารณสุ ขและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จึงจาเป็ นต้องตราเทศบัญญัติน้ ี

