คำนำ
หนังสื อรวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ ด และเผยแพร่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ดตลอดจนบุคคล
ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป ซึ่งการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีการเผยแพร่
ให้ประชาชนได้รับทราบ และเจ้าหน้าที่ผบู้ งั คับใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดจะต้อ งมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของบทบัญญัติดงั กล่าว จึงจะบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
กองวิชาการและแผนงาน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสื อรวมเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ดนี้
จะเป็ นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ ด และประชาชนทัว่ ไป ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผูจ้ ดั ทาที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
กองวิชำกำรและแผนงำน

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

- พุทธศักราช ๒๕๓๙ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
๑. เรื่ องการลดหย่อนและการยกเว้นหรื อลดภาษีบารุ งท้องที่

๑

- พุทธศักราช ๒๕๔๐ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
๒. เรื่ องสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

๓

๓. เรื่ องการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ

๒๓

- พุทธศักราช ๒๕๔๖ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เรื่ องการควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์

๓๓

- พุทธศักราช ๒๕๔๗ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เรื่ องสุ สานและฌาปนสถาน

๓๗

- พุทธศักราช ๒๕๔๘ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๖. เรื่ องการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย

๔๕

- พุทธศักราช ๒๕๔๙ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๗. เรื่ องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

๕๙

- พุทธศักราช ๒๕๕๐ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๘. เรื่ องจัดระเบียบการจอดยานยนต์

๙๑

๙. เรื่ องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย

๙๕

- พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๑๐. เรื่ องการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้ าเสี ยในอาคาร

๙๙

- พุทธศักราช ๒๕๕๕ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๑๑. เรื่ องตลาด

๑๐๓

- พุทธศักราช ๒๕๕๖ เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
๑๒. เรื่ องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (ฉบับที่๒)

๑๒๑

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่อง
๑๓. เรื่ องการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย (ฉบับที่๒)

หน้ า
๑๒๕

๑๔. เรื่ องกาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรื อบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

๑๒๗
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2539
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อนและ
การยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม ) เทศบาลเมืองปากเกร็ด โดยได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด
และโดยอนุมตั ิของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองปากเกร็ด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การลดหย่อน
และการยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2539”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล
เมืองปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ ที่เป็นภูเขา
หรือ ที่มีน้าด้วย
“เจ้ า ของที่ ดิ น ” หมายความว่ า บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ข้อ 5. ให้ลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนได้ไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ หนึ่งร้อยตารางวา
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และมีอานาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2539
(ลงชื่อ)

เต็ม พิกุลทอง
(นายเต็ม พิกุลทอง)
เทศมนตรี ทาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด
(ลงนาม)

อนุมัติ
สุจริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาล
ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539
เป็ น ต้ น ไป เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตราเทศบั ญ ญั ติ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์
ในการด าเนิ น การลดหย่ อ นภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ภายในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้

3

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (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 เทศบาลเมืองปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2540”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ด ตั้ง แต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ 3. บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด
“ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายถึ ง เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“ สถานที่จ าหน่ ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ห รือบริเ วณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีส ถานที่ไว้สาหรับบริโภค ณ ที่นั้นหรือ
นาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ห รื อบริเ วณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารใน
รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
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ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่
ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
ผู้ใดตั้งหรือใช้สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารอยู่แล้วก่อนวันประกาศใช้
เทศบัญญัตินี้ ต้องขอรับใบอนุญาตภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันใช้เทศบัญญัตินี้
ข้อ 6 ความในข้อ5 วรรคแรก ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการดังนี้
(1) ประกอบกิ จ การค้ า ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
สาหรับการนั้นแล้ว
(2) ทาน้ าแข็งเพื่อการค้าโดยได้รับอนุญาตส าหรับการนั้นแล้ ว รวมตลอดถึง
สะสม และขายน้าแข็งนั้น ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(3) ทา ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้าแข็ง เฉพาะ
ก. ผู้รับใบอนุญาตขายของในตลาด
ข. การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 7 การขอรั บ ใบอนุญาต หรือขอรับหนังสื อรับรองการแจ้ง ตามข้อ 5 ให้ ยื่นเรื่อง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาหนด โดยแสดงให้แจ้งชัดว่าจะใช้สถานที่จาหน่าย หรือสะสมอาหาร
ข้อ 8 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่เป็นผู้ต้องห้าม ตาม
ความเห็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ 9 การขอเปลี่ยนตัวผู้รับใบอนุญาตหรือเปลี่ยนประเภท ให้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับการนี้
ข้อ 10 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้เฉพาะสถานที่แห่งเดียวที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต และ
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด และให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น
ข้ อ 11 ผู้ จั ด ตั้ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร ต้ อ งจั ด สถานที่
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ตั้ ง อยู่ ใ นที่ ที่ น่ า จะเป็ น อั น ตรายแก่ สุ ข ภาพ เช่ น ใกล้ ชิ ด กั บ ที่ ฝั ง หรื อ
เก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
(2) พื้นทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย และน้าขังอยู่ไม่ได้
(3) จั ดให้ มีร างระบายน้าด้ว ยวัตถุถาวร เพื่อให้ น้าระบายไปสู่ รางระบายน้า
สาธารณะ หรือบ่อรับน้าโสโครกได้สะดวก ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กาหนด และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(4) จั ด ให้ มี แ สงสว่ า ง และทางระบายอากาศเพี ย งพอ และถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
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(5) จัดให้มีส้วมเพียงพอ ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ
(7) ถ้ าจะขยาย หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ และท าให้ สุ ขลั กษณะของสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(8) ปฏิบัติการอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข. สถานที่จาหน่ายอาหาร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) จัดสถานที่และปฏิบัติให้มีลักษณะตาม ข้อ ก. (1) – (7)
(2) จั ด ให้ มี โ ต๊ ะ เก้ า อี้ หรื อ ที่ นั่ ง อย่ า งอื่ น ซึ่ ง มี ส ภา พแข็ ง แรง สะอาด
และจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมและทาความสะอาด
ได้ง่าย
(4) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง
เก็ บ และการบริ โ ภคอาหารไว้ ใ ห้ เ พี ย งพอ ปลอดภั ย และถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(5) จั ด ให้ มี ที่ ส าหรั บ ท าความสะอาดภาชนะ และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ
ให้เพียงพอตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(6) มี ก ารระบายอากาศที่ ดี แ ละส าหรั บ ห้ อ งรั บ ประทานอาหารที่ มี
เครื่ อ งปรั บ อากาศต้ อ งมี เ ครื่ อ งดู ด อากาศ รวมทั้ ง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมาย
“ ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ด้วย
(7) ต้องจัดให้มีส้ วมได้สุขลักษณะ และเพียงพอ โดยอัตราที่นั่งของส้วม กับ
จานวนผู้ใช้ ดังนี้
จานวนผู้ใช้
จานวนที่นั่งส้วม
(คน)
(ที)่
1-9
1
20 - 24
2
25 - 49
3
50 - 74
4
75 -100
5
มากกว่า 100 ให้เพิ่มขึ้น 1 ที่ ต่อการเพิ่มของผู้ใช้ทุก ๆ 30 คน
(8) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ ให้เพียงพอ
(9) ต้อ งจั ด ให้ มี บ่ อ ดัก น้ ามัน ไขมัน (Grease Trap) ตลอดจนการก าจั ด
น้าโสโครกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนา
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(10) ที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ของห้ อ งส้ ว ม ต้ อ งเป็ น ระบบเซฟติ ก แทงค์
(Septic Tank) ต่อกับระบบแอนแอร์โรบิค ฟิลเตอร์ (Anaerobic Filter)
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนา
ข้ อ 12 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาสถานที่
จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกาจัด
สัตว์นาโรค
(2) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด
(3) รักษาห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(4) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลรักษา
ให้สะอาดอยู่เสมอ
(5) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข
ข้อ 13 ผู้ ได้รั บ ใบอนุญาต หรือผู้ ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้และของใช้อื่น ๆ รวมทั้ง
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น
(2) อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดหรือเก็บในตู้
รวมทั้งภาชนะเครื่องใช้ เพื่อป้องกันฝุ่ นละอองและสิ่ งที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(3) น้าแข็งบริโภค ต้องจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด ป้องกัน สิ่งปนเปื้อนได้ และ
ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่ หรือ เก็บรวมไว้ด้วยกัน ตลอดจนต้องมี
อุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ
(4) อาหาร และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขทะเบียน ตารับ
อาหาร (อย.
) หรือมี เครื่องหมายรับรอง ของทางราชการ
(5) การปรุ ง รส การถนอมอาหาร จะต้ อ งไม่ ใ ช้ ส ารพวก ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์
บอริ ค แอชิด บอแรกซ์ซาลิ ซั ยลิ ค แอซิ ด หรือสารอย่ างอื่ นที่ เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ ในรายที่จาเป็นอนุญาตให้ใช้โซเดียม เบนโซเอทได้ไม่เกิน 0.1 %
(6) ห้ามใช้สีย้อมผ้าหรือสีพวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสีอาหาร
(7) อาหารนั้นจะต้องไม่ทามาจากสัตว์ที่เป็นโรคหรือสัตว์ที่ตายเอง
(8) ภาชนะใส่ น้ าส้ ม สายชู น้ าปลา และน้ าจิ้ ม ต้ อ งท าด้ ว ยแก้ ว กระเบื้ อ ง
เคลือบขาวมีฝาปิดและช้อนตักทาด้วยสแตนเลสหรือ กระเบื้องเคลือบขาว
(9) แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
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(10) ผู ก ผ้ า กั น เปื้ อ นสี ข าวหรื อ มี เ ครื่ อ งแบบ ผู้ ป รุ ง จะต้ อ งใส่ ห มวก หรื อ
เนทคลุมผมด้วย
(11) ต้องเป็ นผู้ที่ มีสุ ขภาพดี ไม่มีโ รคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิว หนัง และได้รับ การ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(12) ปฏิบั ติการอื่นๆ ให้ ต้องด้ว ยสุ ขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต ขาย ทา ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้าแข็ง เมื่อมี
เหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพาหะและ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ
ข้ อ 15 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานต่าง ๆที่กาหนดไว้
ในกรณี ส ถานที่ ต ามวรรคหนึ่ ง มี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น สองร้ อ ย ตารางเมตร ให้ แ จ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่กาหนดไว้
ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุ ญ าตหรื อ การแจ้ ง แล้ ว ปรากฏว่ าถู ก ต้ องตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กาหนดไว้ ให้ อ อก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี
ข้ อ 17 ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจในการก าหนดเวลา ห้ า มผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ขายอาหารบางประเภท หรือชนิดใดในเขตที่ระบุไว้
ข้อ 18 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดเป็นโรคติดต่อ หรือพาหะนาโรคติดต่อซึ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ตั้ง หรือใช้สถานที่เป็นที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหารต่ อ ไปจะเป็ น อั น ตรายแก่ สุ ข ภาพของประชาชน ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตผู้นั้นเสีย
ข้อ 19 ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตคนใดกระทาความผิ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
มีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุ ญาตได้คราวหนึ่งไม่เ กิน 15 วัน ถ้ากระทาความผิ ดอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ ภายใน 15 วัน
ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งออกตามเทศบัญญัตินี้ มีอายุหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต หรือวันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
บรรดาใบอนุญาตที่เทศบาลเมืองปากเกร็ด ได้ออกก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้คงใช้ต่อไปจน
สิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
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ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาต หรือรับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขซึ่งได้กาหนดไว้ หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตแนะนาให้ปฏิบัติ
จะมีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
และให้มีอานาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)

วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด

อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการดาเนินการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่ส ะสมอาหารให้เป็นระเบี ย บ
เรี ย บร้ อ ย และถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตราเทศบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ใช้ บั ง คั บ ภายในเทศบาล
เมืองปากเกร็ด
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

พื้นที่ประกอบการ
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

ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่อปี)
100
150
300
500
700
800
1,000
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับที่
1

2

พื้นที่ประกอบการ

ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่อปี)

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

2,000

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร

3,000
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แบบ สอ.1
คาขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที…่ ……………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….อายุ………ปี
สัญชาติ…………เลขประจาตัวประชาชนเลขที่…………....................………………………………อยู่บ้าน/สานักงาน
เลขที…่ ……….....……….ตรอก/ซอย……………........................……..ถนน………………………….หมู่ที่………………..
ตาบล……………………….อาเภอ…………………….จังหวัด……………….. โทรศัพท์……………………..………..ขอยื่น
คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร……………………….......…………..
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ ………....…………………………………..เพื่อจาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)………………......……………………………………………
2. สถานที่ตั้งเลขที่……………….ตรอก/ซอย.......................………………………………………
ถนน………………….......................หมู่ที่…………………………………โทรศัพท์……………………………จานวนพื้นที่
ประกอบการ…………………………..ตารางเมตร
3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ………..........................……………………………….อายุ…………ปี
สัญชาติ…………………อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………..หมู่ที่………..
ตาบล……………….....…………..อาเภอ……………………......จังหวัด…………………………โทรศัพท์……………………..
4. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นาสาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอรับด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอานาจนา
หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจมาแสดง
4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
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แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………............…….ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……....…........…………………)
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แบบ สอ.2
คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที…่ ……………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….อายุ………ปี
สัญชาติ……………เลขประจาตัวประชาชนเลขที่………………………………………อยู่บ้าน/สานักงาน
เลขที่…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….หมู่ท…ี่ …..
ตาบล…………………………….อาเภอ………………………….จังหวัด………………..โทรศัพท์…………………….ขอยื่น
คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ………………………………...…........….……..เพื่อจาหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................
2. สถานที่ตั้งเลขที่..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………หมู่ที่……..
โทรศัพท์………………….จานวนพื้นที่ประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร
3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ………………….......…..………………….อายุ……….ปี
สัญชาติ………………..อยู่บ้านเลขที่………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อาเภอ…………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์………..…………………….
4. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นาสาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
4.3 หลั ก ฐานแสดงว่ า อาคารนั้ น สามารถใช้ ป ระกอบการได้ โ ดยถู ก ต้ อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณี เ จ้ า ของไม่ ส ามารถมายื่ น ค าขอด้ ว ยตนเองได้ ใ ห้ ผู้ รั บ มอบอ านาจ
น าหนั ง สื อ มอบอ านาจที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายพร้ อ มบั ต รประจ าตั ว
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจมาแสดง
4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
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แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………..….ผู้แจ้ง
(……………………………...)
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แบบ สอ.3
ตราครุฑ
ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ที…่ ………./…………….

สานักงาน…………………………………
วันที่……เดือน…................…..พ.ศ……...

ข้าพเจ้า………………......…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับการแจ้ง
จาก…………………………………………..เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร สถานที่ชื่อ…….........................………….เลขที่………………ตรอก/ซอย………………………………….
ถนน………………………………….ตาบล...........................อาเภอ............................จังหวัด.................................
โทร…………………………………..
ลงชื่อ…………………………………..
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โทร...............................................
หมายเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
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แบบ สอ.4
ครุฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
เล่มที่…………เลขที่………../………….

สานักงาน………………………

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ…………………………………อายุ…………ปี
สัญชาติ……………………..เลขประจาตัวประชาชนเลขที่…………………………...อยู่บ้าน/สานักงาน
เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...หมู่ท…ี่ …….ตาบล………………………
อาเภอ……………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารประเภท…………………………......………........………...
สถานที่ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………หมู่ที่……..
ตาบล………………………อาเภอ………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่………………..........
เลขที่………….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
4.2 ……………………………………………………………………..........................……….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……….......…พ.ศ….......
สิ้นอายุวันที่……...เดือน…….....……..พ.ศ……....

ว/ด/ป
อนุญาต

ว/ด/ป
สิ้นอายุ

เล่มที่

ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เลขที่
ว/ด/ป

คาเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
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แบบ สอ.5
ครุฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่......…เลขที่………../………….

สานักงาน......…………................………

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ………………….........…………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจาตัวประชาชนเลขที่……………..............…..…………...
อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...หมู่ท…ี่ ….
ตาบล……………………อาเภอ…………………………จังหวัด………...………………….โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...สถานที่
ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………หมู่
ที…่ …………….. โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………...……...........
เลขที่…….....วันที่…..….เดือน…...............พ.ศ………
4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าด้วยสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
4.2 …………………………………………………………………............................………….
ออกให้ ณ วันที่……….เดือน……..…....…พ.ศ…….
สิ้นอายุวันที่……...เดือน…......………พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ว/ด/ป
อนุญาต

ว/ด/ป
สิ้นอายุ

เล่มที่

รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
เลขที่
ว/ด/ป

คาเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

18

แบบ สอ.6
ครุฑ
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
เล่มที่……เลขที่………../……….
สานักงาน.............……………....…….......
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ออกหนั ง สื อ รั บ รองให้  บุ ค คลธรรมดา  นิ ติ บุ ค คล
ชื่อ……………….......………......……อายุ …………ปี สั ญชาติ ……………………...........................เลขประจาตั ว
ประชาชนเลขที่…………………………………...อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที…่ .........……….ตรอก/ซอย………………….
ถนน……………….................…...หมู่ท…ี่ ………….แขวง/ตาบล…………………เขต/อาเภอ……………………….......…
จังหวัด………………………….โทรศัพท์………..…………..
1. จั ด ตั้ ง สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารประเภท……………………………………………...สถานที่
ชื่อ………………………………พื้นที่ประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร
2. ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………หมู่ ที่ ……...
โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ……….................….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที…่ ………………...........
เลขที…่ ……....….....วันที่….….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารและปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
4.2 ….................…………………………………………….........…………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ………
สิ้นอายุวันที่……...เดือน…...…………..พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
ว/ด/ป
ลงชื่อ
อนุญาต สิ้นอายุ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เล่มที่
เลขที่
ว/ด/ป

คาเตือน แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.7
ครุฑ
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่….…เลขที…่ ……../………….

สานักงาน......……………………………..

เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ออกหนั ง สื อ รั บ รองให้  บุ ค คลธรรมดา  นิ ติ บุ ค คล
ชื่ อ ……………….................................…………………อายุ …………ปี สั ญ ชาติ . ....................เลขประจ าตั ว
ประชาชนเลขที่…………….........................................………………............อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที…่ ………..….
ตรอก/ซอย………………..............................…….ถนน…………......................................…………...หมูท่ …ี่ …….....
ตาบล…………….......อาเภอ…………………………จังหวัด…….......…………………….โทรศัพท์……….........…………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท…………………………………………........................……...
สถานที่ชื่อ…………………......………พื้นทีป่ ระกอบการ………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่……….............ตรอก/ซอย…………………………ถนน......................……………
หมู่ท…ี่ ……………..โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ….................……….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที…่ ………………...........
เลขที…่ ……....….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ………………….
4. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตา มค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
4.2 …………....…….........................………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่………เดือน……………พ.ศ………
สิ้นอายุวันที่……...เดือน…………....พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

ว/ด/ป
สิ้นอายุ

รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
เล่มที่
เลขที่
ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
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แบบสอ.8
คาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
เพื่อจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เขียนที.่ ...................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.......
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ......................................... อายุ...........ปี
สัญชาติ..............................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมูท่ .ี่ ...................ตาบล.......................................อาเภอ................................จังหวัด...............................
โทรศัพท์............................................ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
เพื่อจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1.สถานที่ชื่อ.......................................................เพื่อจาหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร(ระบุชนิด/หรือประเภทของอาหาร)
2. สถานที่ตั้งเลขที.่ .....................ตรอก /ซอย............................ถนน.................................
หมู่ท.ี่ ..................ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์...........................จานวนพื้นทีป่ ระกอบการ...............................ตารางเมตร
3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ..............................................................อายุ..............ปี
สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่................ตรอก / ซอย.........................ถนน........................หมู่ท.ี่ ..............
ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด.............................โทรศัพท์....................................
4. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือ
รั บ รองการแจ้ ง หากเป็ น นิ ติ บุ ค คลให้ น าส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 ส าเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ข อต่ออายุ
หนังสือรับรองการแจ้ง
4.3 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม
4.4 หลั กฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โ ดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.5 กรณี เ จ้ า ของไม่ ส ามารถมายื่ น ค าขอต่ อ อายุใ บอนุ ญาตหรื อ ขอต่ อ อายุ
หนังสือรับรองการแจ้งด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอานาจนาหนังสือมอบ
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อานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจมาแสดง
4.6 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
แผนที่สงั เขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(..........................................) หรือผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.9
คาร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
เขียนที.่ ...................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ..............................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ..............เลขประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................................................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ท.ี่ ...................แขวง/ตาบล..................................................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์...........................................................
ขอยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น..............................................................................................................
ด้วย.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคาร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต
(..............................................)
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญั ติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา
43,54,55,58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด และ
โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด ตั้งแต่ วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
1. เทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ด เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2535
2. เทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ด เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ. 2535
บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
“เร่ ขาย” หมายความว่า การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้
โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้า
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะซึ่งได้ประกาศระบุห้ามไม่ว่าจะ
เป็นการจาหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 การจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเ วณที่กาหนด ร่มหรือ
ผ้าใบบังแดดรวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้าลงบนผิวจราจร
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(3) แผงส าหรับ วางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทาด้ ว ยวัตถุที่แข็งแรง
มีขนาดและความสูง จากพื้นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด
(4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทาการค้า
และหลังจากเลิกทาการค้าแล้ว
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(6) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เทศบาล
เมืองปากเกร็ดกาหนด
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
กับคอกต้นไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(8) ห้ามมิให้ใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(9) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือการกระทาการโดยวิธีอื่นใดที่
ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(10) ห้ า มน ารถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ หรื อ ล้ อ เลื่ อ นไปจอดบนทางเท้ าเพื่ อ
จาหน่ายสินค้า
(11) หยุ ด ประกอบการค้ า กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
ตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด
(12) หลั งจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า
ออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(13) ปฏิบั ติการอื่น ใดเกี่ยวด้ว ยสุ ขลั กษณะตามคาแนะนา ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งเทศบาลเมืองปากเกร็ด
ข้อ 7 การจาหน่ายสินค้ าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วย
จาหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 (1) (13)
(2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้ ง
สวมรองเท้าขณะเตรียมทาประกอบ ปรุง หรือจาหน่ายอาหาร
(3) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุง
หรือจาหน่ายอาหาร หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร
(5) ที่เตรียมทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่าย ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร
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(6) การจาหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร รวมทั้งต้องจัดให้ มีบ่อดัก
ไขมันก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
(7) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจาหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(8) ให้ ปกปิ ดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้
สาหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน
และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนาโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้ส ะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
(9) ใช้น้าสะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และ
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(10) ใช้วั ส ดุ ภาชนะอุ ปกรณ์ ที่ส ะอาด ปลอดภัย ส าหรั บใส่ ห รือ เตรีย ม ท า
ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร
(11) วั ส ดุ ใ ส่ เ ครื่ อ งปรุ ง รสต่ า งๆ ต้ อ งไม่ ใ ช้ ที่ เ ป็ น พลาสติ ก ให้ ใ ช้ ที่ เ ป็ น แก้ ว
เมลามี น สแตนเลส หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เห็ น ชอบ
และมีฝาปิดมิดชิด
(12) ห้ามใช้มือหยิบจับอาหาร ให้ใช้ที่คีบจับอาหาร หรือถุงมือที่สะอาด เพื่อใช้
หยิบจับอาหารโดยเฉพาะ
(13) ห้ามใช้ตะเกียบ ช้อนสังกะสี ที่ตกแต่งสี
(14) ห้ามใช้กระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึก ห่อหุ้มอาหาร
(15) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน
ท่อระบายน้าหรือทางสาธารณะ
(16) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญ
เนื่องจากการจาหน่าย เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(17) ปฏิบั ติการอื่นใดเกี่ยวด้ว ยสุ ขลั กษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด
ข้อ 8 การเร่ ขายสิ นค้าในที่ห รือทางสาธารณะ ผู้ จาหน่ายและผู้ ช่ว ยจาหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เ ครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่ง
เสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
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(5) ห้ า มน ารถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ หรื อ ล้ อ เลื่ อ น ไปจอดบนทางเท้ า เพื่ อ
จาหน่ายสินค้า
(6) หยุ ด ประกอบการค้ า กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด
(7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ยวด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ตามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณะสุข และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด
ข้อ 9 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ จาหน่าย ผู้ช่วยจาหน่าย
จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (1) – (6)
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(3) ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่อาหาร
(4) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหาร
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า ขณะทาการ
เร่ขายอาหาร
(7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้าที่บาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอจามรดอาหาร ในขณะจาหน่าย
(9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ยวด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ตามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของเทศบาลเมืองปากเกร็ด
ข้อ 10 ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้ง
ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) วัณโรค
(6) โรคคางทูม
(2) อหิวาตกโรค
(7) โรคเรื้อน
(3) ไข้ไทฟอยด์
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(4) โรคบิด
(9) ไข้หวัด
(5) ไข้สุกใส
(10) โรคอื่นๆ ตามที่ทางการแพทย์แจ้งว่า
เป็นโรคติดต่อ
ข้ อ 11 ถ้ า ปรากฏว่ า ผู้ จ าหน่ า ยหรื อ ผู้ ช่ ว ยจ าหน่ า ยผู้ ใ ดเป็ น โรคติ ด ต่ อ หรื อ พาหะ
ของโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 10 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่
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หรือทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
ข้อ 12 ผู้ขอรับ ใบอนุ ญาตและผู้ ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 10
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด
ข้อ 13 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.1 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด และรูปถ่ายหน้า
ตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย
คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก 1 รูป
ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามแบบ สณ. 4 พร้ อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกาหนด และรู ปถ่ายหน้าตรง
ครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1X 1 นิ้ว ของผู้รับขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย คนละ
3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัว อีก 1 รูป
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุญาตตามข้อ 13 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต
ตามแบบ สณ. 2 หรือแบบ สณ. 5 และบัตรประจาตัวผู้ได้รับใบอนุญาตตามแบบ สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6
แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเก็บขนขยะมูลฝอย และ
ค่ารักษาความสะอาด ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในกาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชาระ
ค่ า ธรรมเนี ย มภายในระยะเวลาที่ ก าหนด จะต้ อ งช าระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดาเนินกิจการนั้น ก่อนถึงกาหนดที่จะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เ จ้าพนักงานท้องถิ่นทาเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานัก
ทาการงานของผู้ดาเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่ งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิด
คาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 16 ในขณะทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่ หรือทาง
สาธารณะตามประเภทสินค้า และลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ช่วยจาหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะ
ประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
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ข้อ 17 ใบอนุญาตฉบั บหนึ่ง ให้ ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่ วยจาหน่ายในที่
หรือทางสาธารณะ ซึง่ ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 18 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์ขอต่ ออายุใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้า หรือเร่ขาย
สิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบ สณ.7 พร้ อ มกั บ ช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ 19 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 20 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการ
ดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 21 หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะ
วิธีการจาหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือรายการอื่นใด ให้ยื่น
คาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 22 หากปรากฏว่าใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวสูญหาย ถูกทาลายหรือ
ชารุดในสาระสาคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ สณ. 8 เพื่อขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย ขนาด 1X1 นิ้ว จานวน
คนละ 3 รูป
ข้อ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือ การออกบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ. 2 หรือแบบ สณ. 5 แล้วแต่กรณี
โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปีที่
ออกใบแทน พร้ อมทั้ งลงลายมื อชื่ อเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น หรื อผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้ ว ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่ม
ที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
(3) กรณีบั ตรสุ ขลักษณะประจาตัว สูญหายหรือชารุดให้ออกบั ตรสุ ขลักษณะ
ประจาตัวใหม่ตามแบบ สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(1) คาขอรั บ ใบรับอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่ ห รือทางสาธารณะให้ ใช้
แบบ สณ. 1
(2) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.2
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(3) บั ตรประจาตัว ผู้ได้ รับใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
ใช้แบบ สณ. 3
(4) ค าขอรั บ ใบรั บ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ เ ร่ ข ายสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะให้ ใ ช้
แบบ สณ.4
(5) ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 5
(6) บั ต รประจ าตั ว ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเร่ ข ายสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ
ให้ใช้ แบบ สณ. 6
(7) คาขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ จาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 7
(8) คาขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สณ. 8
ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย ต้องจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตามเวลาที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาหนด
ข้ อ 26 ห้ า มผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการโอนใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ เ ป็ น การโอน
แก่สามี ภรรยา บุตร พี่ และน้อง
ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและให้มี
อานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)

อนุมัติ
(ลงนาม)
วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด
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หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการควบคุ ม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้จาหน่าย หรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิ ธีเพื่อรักษาความสะอาด และป้องกัน
อัน ตรายต่อสุ ขภาพ ตลอดจนหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทน
อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เพื่อใช้บังคับภายใน
เขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด

31

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
1

2

3

4

รายการ

บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ฉบับละ

100

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ฉบับละ

50

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เดือนละ

25

ตารางเมตร/บาท/วัน

2

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2546
....................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราเทศบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 และมาตรา 50 ของรัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนคร
ปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง และดูแล เอาใจใส่
บารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์
อื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้
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“สัตวแพทย์” หมายความว่า นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์ของเทศบาล
นครปากเกร็ด หรือของส่วนราชการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือ ปัสสาวะ และให้หมายความถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือ มีกลิ่นเหม็น
ข้อ 5. ให้เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) สุนัข
(2) แมว
(3) ช้าง
(4) โค
(5) กระบือ
(6) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาต
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(7) สัตว์อื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 6. ห้ามทาการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5. ในที่ หรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วย หรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์
(2) เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกาหนดพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดให้เลี้ยง โดยมีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ
(3) เพื่อการย้ายถิ่นฐานของเจ้าของสัตว์
(4) เพื่อการกุศล หรือจารีตประเพณี โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(5) เพื่อในพระราชพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 7. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่ของเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ 5. โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิด
ของสัตว์
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การอนุญาต และค่าธรรมเนียม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ 8. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท
และชนิ ด ของสั ต ว์ โดยมี ข นาดเพี ย งพอแก่ ก ารด ารงชี วิ ต ของสั ต ว์
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มี แสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพีย งพอ มีระบบการระบายน้ า
และกาจัดสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจา ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง
(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
ให้ ถูก สุ ขลั กษณะ เพื่อ ป้องกั นมิใ ห้ เป็ นแหล่ งเพาะพั นธุ์แ มลง หรื อสั ต ว์
นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ จากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว์
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่
เลี้ ย งสั ตว์ โ ดยปราศจากการควบคุ ม กรณี ที่ เป็ นสั ต ว์ ดุ ร้ า ยจะต้ อ งเลี้ ย ง
ในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(6) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้อ 9. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เทศบาลนครปากเกร็ด ทราบ
โดยเร็ว โดยเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคาแนะนา หรือคาสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ดอย่างเคร่งครัด
ข้อ 10. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
พบสัตว์ในที่ หรือทางสาธารณะ โดยไม่ปรากฏเจ้าของสัตว์อันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ดาเนินการ
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 11. ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนเทศบัญญัติ นี้ ให้มีโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2546
(ลงชื่อ) วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
อนุมัติ
(ลงนาม)
ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรกาหนดเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสม กับการดารงชีพของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนกาหนดมาตรการควบคุมปริมาณการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ในที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่ของเอกชน จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ขึ้น
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2547
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ส านและฌาปนสถาน
พ.ศ.2528 อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล
และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบั ญ ญัติ นี้ เ รี ยกว่า “เทศบั ญ ญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ด เรื่อ ง สุ ส านและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2547 ”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับเก็บ
ฝัง หรือเผาศพสาหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สาหรับเก็บศพชั่วคราว ในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับเก็บ ฝัง
หรือเผาศพสาหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้
สาหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด หรือ
ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมอบหมาย
“เตาเผาศพ” หมายความว่า อาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สาหรับเผาศพ
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ข้อ 5 ผู้ ใดจะจั ดตั้งสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุ ส านและฌาปนสถาน
เอกชน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ข้อ 6 ห้ามมิให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในเขตหรือสถานที่ ดังนี้
(1) เขตพื้ น ที่ อั น เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ เขตพื้ น ที่ อั น จั ด สรรเป็ น พื้ น ที่
เพื่ อ นั น ทนาการ หรื อ เขตอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่ าด้ว ยส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้ อมและรัก ษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ
(2) บริ เ วณที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ห รื อ สั ญ ลั กษณ์ ท้ อ งถิ่ น หรื อ มี ค วามส าคั ญ
ทางประวัติศาสตร์
ข้อ 7 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
สาหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร หรือเผาศพต้องอยู่ห่างจาก
(1) ทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสาหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่
น้อยกว่าห้าสิบเมตร
(2) ทางน้าซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้า คลอง หรือ
แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์อื่นไม่น้อยกว่าสี่ ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่
ป้องกันมิให้มีกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้าไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยเมตร
ข้อ 8 สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่
ข้อ 9 ผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญาตจั ด ตั้ ง สุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ สุ ส านและ
ฌาปนสถานเอกชนต้ อ งเป็ น ผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง สุ ส านและ
ฌาปนสถาน
ข้อ 10 สถานที่สาหรับเก็บ หรือฝังศพ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) บริเวณสถานที่เก็บ หรือฝังศพ ต้องมีกาแพงสูงไม่น้อยกว่าสองเมตร
โดยรอบและทางเข้าออกต้องมีประตูปิดกั้นหรือมีการดาเนินการใด ๆ เพื่อ
ปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพและได้สุขลักษณะ
(2) ที่เก็บศพ หรือฝังศพต้องห่างจากกาแพงตาม (1) ไม่น้อยกว่าสองเมตร
(3) พื้นที่เก็บศพ หรือฝังศพต้องมีสภาพที่น้าท่วมไม่ถึง หรือมีวิธีป้องกันมิให้น้า
ท่วมถึง
(4) ที่เก็บศพต้องทาด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐหรือ ปูน มีลักษณะเป็นซองสูงจาก
ระดับพื้นดินภายในบริเวณสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
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(5) ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหีบศพได้โดยสะดวก
และมีฝาทาด้วยโลหะหรือคอนกรีตซึ่งสามารถป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูล
รั่วไหลได้
(6) ภายในซองเก็บศพต้องมีฐ านรองรับหี บศพสูงจากพื้นซองไม่น้อยกว่า
สิ บ เซนติ เ มตร และต้ อ งมี ร างระบายสิ่ ง ปฏิ กู ล ลงบ่ อ เกรอะบ่ อ ซึ ม
ซึ่งมีขนาดเพียงพอและได้สุขลักษณะ
ข้อ 11 เตาเผาศพ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกาจัดกลิ่น ควัน และสิ่งปฏิกูล จากการเผาศพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(2) ต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร
(3) อยู่ ห่ างจากถนนส าหรั บประชาชนใช้ ในการจราจรสาธารณะไม่ น้ อยกว่ า
ห้าสิบเมตร
ความใน (2) และ (3) ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตก่อนวันที่เทศ
บัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ใช้บังคับ และไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
(2) และ (3) ได้
ข้อ 12 การเก็บ ฝั ง หรือเผาศพของผู้ ที่ตายด้ว ยโรคติดต่ออันตราย ห้ ามมิให้ ผู้ ใ ด
ถ่ายศพออกจากหีบศพหรือที่บรรจุเดิมและห้ามมิให้เอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบศพหรือที่บรรจุ
ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องดาเนินการเก็บศพ ดังนี้
(1) บรรจุศพไว้ในหีบศพที่มั่นคง มิดชิด และโดยวิธีซึ่งป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่ง
ปฏิกูลรั่วไหล
(2) ต้องรักษาและป้องกันให้หีบศพคงอยู่ในสภาพตามข้อ (1)
(3) ต้องวางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าห้าสิบ เซนติเมตร
และถ้าจะวางซ้อนทับกัน ต้องเว้นระยะระหว่างหีบศพล่างกับหีบศพบนให้
ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
(4) ให้เขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปีที่เกิด ตาย และวันรับฝากศพไว้
ที่หีบศพให้ชัดเจนอยู่เสมอ
(5) ทาทะเบียนศพ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ 14 การเก็บ ศพโดยวิ ธีการสร้างที่เก็บศพเป็นพิเศษ อาจทาได้โ ดยที่เก็บศพนั้ น
ต้องมีคุณสมบัตมิ ิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล และต้องดาเนินการตามข้อ 15 (4)
ข้อ 15 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องดาเนินการฝังศพ ดังนี้
(1) ให้หลุมฝังศพแต่ละหลุม อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
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(2) ให้หีบศพหรือสิ่งบรรจุศพหรือห่อศพ อยู่ต่ากว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่าห้าสิบ
เซนติเมตร
(3) ห้ า มฝั ง ศพเกิ น กว่ า หลุ ม ละหนึ่ ง ศพ เว้ น แต่ ผู้ ต ายจะเป็ น ญาติ กั น และ
ด้วยความยินยอมของเจ้าของศพทุกฝ่าย
(4) ให้มีป้ายเขียนชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปีที่เกิด ตาย และวันที่ฝัง
ศพไว้ให้ชัดเจนอยู่เสมอ และติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อย
(5) ถ้ า ศพที่ ฝั ง เป็ น ศพของผู้ ต ายด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ อั น ตรายต้ อ งท าการท าลาย
เชื้อโรคที่ศพนั้นด้วยวิธีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 16 การเผาศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ดาเนินการสุสานและ ฌาปนสถาน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใช้เตาเผาศพตามข้อ 11 (1)
(2) รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งาน บริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาด
อยู่เสมอ กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือ
กาจัดให้ถูกสุขลักษณะ
ข้อ 17 การขุดหรือย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและหรือผู้ดาเนินการสุสานและ
ฌาปนสถานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 18 ผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ต้องรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บ ฝัง หรือเผาศพให้ต้องด้วยสุขลักษณะอยู่
เสมอ และตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 19 ให้ผู้จัดตั้งและผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชนดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ แสดงใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุ สาน
และฌาปนสถานเอกชน และใบอนุ ญ าตด าเนิ น การสุ ส านและ
ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนไว้ในที่ซึ่งเห็นได้
ชัดเจน
(2) ให้ผู้ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ ส่งรายงานตามแบบท้าย
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
(3) ให้ ผู้ ด าเนิ นการสุ ส านและฌาปนสถานเอกชน ส่ งรายงานตามแบบท้ าย
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเฉพาะในเดือนที่มีการเก็บ ฝัง หรือ
เผาศพ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(4) ห้ามมิให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพที่ไม่มีใบมรณบัตร หรือมีแต่ข้อความไม่ตรง
ตามที่แจ้งไว้ในใบมรณบัตร แต่หากได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน ผู้รับ
แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว ให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพ
นั้นได้
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(5) กรณีมีผู้ขอให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพโดยไม่มีใบมรณบัตร ให้ผู้ดาเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรื อสุ สานและฌาปนสถานเอกชน แจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจโดยทันที
(6) ให้รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(7) ให้ป้องกันมิให้สัตว์เข้าไปขุดคุ้ยหลุมฝังศพในสุสานและฌาปนสถาน
ข้อ 20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ
ฌาปนสถานเอกชน ฉบับละหนึ่งพันบาท
ข้อ 21 ค่าธรรมเนี ย มใบอนุญาตเป็นผู้ ดาเนินการสุ ส านและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ฉบับละห้าร้อยบาท
ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามข้อ 20 และข้อ 21 ฉบับละห้าสิบบาท
ข้อ 23 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้เป็นไปตามข้อ 20 และข้อ 21
ข้อ 24 ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตดาเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้ใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 25 สุสานและฌาปนสถานซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นสุสานและ
ฌาปนสถานก่อนเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกระเบียบกาหนด
เงื่อนไขผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพียงเท่าที่เห็นสมควร
ข้อ 26 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และมีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครปากเกร็ดนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2547
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงนาม)
ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
(นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และการดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติของประชาชน
ใน
เขตเทศบาลนครปากเกร็ด การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการกาหนดมาตรการควบคุมสุสานและฌา
ปนสถาน ซึ่งกาดาเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบางประการเกี่ยวกับการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทยบั ญญัติให้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง
กฎหมายประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบั ญญั ติ เทศบาล (ฉบั บที่ 5 ) พ.ศ. 2510 จึงจ าเป็นต้ องตราเทศบั ญญัติ เทศบาลนครปากเกร็ ดนี้
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
(ผู้ตาย)

แบบรายงานการเก็บ ฝัง หรือ เผาศพของสุสานและฌาปนสถาน
 สาธารณะ
 เอกชน
ชื่อสุสานและฌาปนสถาน.......................................................
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(ลงชื่อ).................................................................ผู้รายงาน
(................................................................)
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จัดการ
ศพโดย
เก็บ ฝัง
หรือเผา

หมายเหตุ
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2548
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบั ญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ ด และโดยความเห็ นชอบของผู้ ว่าราชการจั งหวัด นนทบุ รี
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2548 ”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญญั ติเ ทศบาลเมื องปากเกร็ด เรื่อ ง การกาจัด สิ่ ง ปฏิ กูล และ
มูลฝอย พ.ศ.2540
บรรดาเทศบั ญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้ ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“ สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ง
อื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“ มูล ฝอย ” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
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“ ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น
ของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ อาคาร ” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉั ยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทัง้ ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุ ษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจ
ชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วย
แก้วสไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(3) วั ส ดุ ซึ่ ง สั ม ผั ส หรื อ สงสั ย ว่ า จะสั ม ผั ส กั บ เลื อ ด ส่ ว นประกอบของเลื อ ด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์หรือวั คซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี
ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“ สถานที่ ” หมายความว่า ที่ซึ่ งไม่ใ ช่อ าคารและสิ่ งปฏิกู ล หรือ มูล ฝอย
ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ ดหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการรับทาการเก็บ ขน และหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้อง
ดาเนินการเก็บ ขนหรือกาจัด
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ หรือทาง
สาธารณะ นอกจากที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ดจัดไว้ให้
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทา
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดในอานาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนาสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝัง หรือถมใน
ที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีอานาจออกคาสั่งหรือข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวม และกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(2) กาหนดจานวน รูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่
เจ้าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(3) กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
ข้อ 9 ห้ ามมิให้ผู้ใดขน นาพา หรือเคลื่ อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ
เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอกและต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก และทางน้าซึ่งได้จัดห้องสุขาที่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 11 ถ้าเจ้ าพนั กงานท้องถิ่นเห็ นว่า อาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใด
ควรให้เอกชนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิ ดค่าบริการแทนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน
หรือปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่อาคารนั้น หรือสถานที่นั้ นตั้งอยู่เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
และเมื่อครบกาหนด 30 วันแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เอกชนรายใดราย
หนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดาเนิ นการรับทาการเก็บ ขน และหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้นโดยเสียค่าบริการตามอัตราที่กาหนด ในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ย เขี่ย ขุด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขน
มู ล ฝอย หรื อ สถานที่ เ ทมู ล ฝอยใด ๆ เว้ น แต่ เ ป็ น การกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลนครปากเกร็ ด
ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
มูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อ นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนด
หรือจัดให้
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ส่วนที่ 3
กิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินการกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มู ล ฝอย โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร ให้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุ ญาตต่อเจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ตามแบบ สม.1 พร้อมกับหลั กฐานตามที่เทศบาลนครปากเกร็ด
กาหนด
ข้อ 17 เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ได้ต รวจสอบความถูก ต้ องและความสมบู รณ์ ข อง
คาขอรับใบอนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้และเป็นกรณีที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม.2
เงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการชาระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่เทศบาลนคร
ปากเกร็ดกาหนด
ข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบั ติ โดยค านึ งถึง การรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ยต่ อสุ ขภาพ ชีวิ ต ร่ างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ข้อ 19 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ
มู ล ฝอย ตลอดจนหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามที่ เ ทศบาล
นครปากเกร็ดกาหนด
ข้ อ 20 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ จ ะประกอบกิ จ การตามใบอนุ ญ าตในพื้ น ที่ เ ทศบาล
นครปากเกร็ ด ต้ อ งท าหนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก่ อ นประกอบกิ จ การไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วั น
จึงประกอบกิจการในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดนั้นได้
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กรณีการดาเนินกิจการเก็บ ขน มูลฝอย หากผู้รั บใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอยไม่อาจ
ประกอบกิจการตามกาหนดเวลาที่แจ้งในหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตทาหนังสือแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่กาหนดเริ่มประกอบกิจการ
ข้ อ 21 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งจั ด ท าสั ญ ญาเป็ น หนั งสื อ ตามแบบที่ เ ทศบาล
นครปากเกร็ดกาหนด โดยกาหนดเงื่อนไข วิธีการให้บริการ อัตราค่าบริการ และระยะเวลาในการ
ให้บริการ ความรับผิดในกรณีผิดสัญญาพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมอบให้ผู้รับบริการ
สัญญาต้นฉบับพร้อมทั้งสาเนาใบเสร็จรับเงิน ผู้รับใบอนุญาตต้องพร้อมที่จะให้เทศบาล
นครปากเกร็ดตรวจสอบได้ตลอดเวลานับแต่วันทาสัญญา
ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า บริ ก ารต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี อั ต ราค่ า บริ ก ารขั้ น สู ง
ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 22 เมื่อผู้รั บใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอย จะเลิกการให้บริ การผู้รับบริการรายใด
ต้องทาเป็นหนังสือแจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อย 15 วัน
ในกรณีที่มีการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดในสั ญญาที่ทาขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับ
ผู้รับบริการ เช่น การเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ผู้รับใบอนุญาตต้องดาเนินการตาม ข้อ 21
ข้อ 23 เมื่อผู้รับใบอนุญาตมีการดาเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ 19 ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 16
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(4) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข คาสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
คาสั่งของเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้ อ 24 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะขอยกเว้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ต าม
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ 16 เช่น การเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนด
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจ
มี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตได้ ภ ายในเวลาที่ ก าหนด ให้ ข ยายเวลาออกไปได้ ไ ม่ เ กิ น สองครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เ กิ น
สิ บ ห้ าวัน แต่ต้อ งมีห นั งสื อแจ้ งการขยายเวลา และเหตุ จาเป็น แต่ล ะครั้ งให้ ผู้ ขออนุญาตทราบก่อ น
สิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ในระหว่ า งการพิ จ ารณาของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ ง นั้ น
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเดิมไปก่อน
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ส่วนที่ 4
กิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 25 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต ให้เป็นไปตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนด
ข้อ 26 ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทาสัญญาเป็นหนังสือตาม
แบบที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนดกับผู้รับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตรา
ค่าบริ ก าร ระยะเวลาในการให้ บ ริ การโดยส่ ง ส าเนาสั ญ ญาให้ เ จ้า พนั กงานท้ องถิ่น ก่อ นวัน ที่เ ริ่ม การ
ให้บริการ
ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า บริ ก ารต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี อั ต ราค่ า บริ ก ารขั้ น สู ง
ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 27 เมื่อผู้รับใบอนุญาตจะเลิกการให้บริการผู้รับบริการรายใด ต้องทาเป็นหนังสือ
แจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อย 15 วัน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับ
ผู้รับบริการ ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งสาเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่มการ
ให้บริการตามรายละเอียดในสัญญาที่แก้ไขใหม่
ข้อ 28 เมื่อผู้รับใบอนุญาตมีการดาเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 25 ตลอดเวลาที่ยังดาเนินการตาม
ใบอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 16
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(4) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ย วด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข คาสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
คาสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้อ 29 เมื่อผู้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอยกเว้น
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 16 ให้ใช้ความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

49

ส่วนที่ 5
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ 30 เมื่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 3 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ แ ล้ ว ให้ ป ระกอบกิ จ การได้ จ นกว่ า เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะสั่ ง ไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ 31 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 32 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิก
การดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 4 ก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้ อ 33 หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 4 เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดาเนินการได้
ข้ อ 34 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. 4 เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ 35 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม. 2 โดยประทับตราสีแดงคาว่า
“ ใบแทน ” ก ากั บ ไว้ ด้ ว ย และให้ มี วั น เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย
หรื อ ช ารุ ดในสาระส าคัญของใบอนุ ญาตเดิม แล้ ว แต่ก รณี และลงเล่ ม ที่
เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 36 ผู้ รั บ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 37 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(1) ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าการเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม. 1
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(2) ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ
มูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิด
ค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม. 2
(3) ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การรั บ ท าเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม. 3
(4) คาขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. 4
ข้อ 38 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ให้ ผู้ มีหน้ าที่เสี ยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรกาหนดห้ามการถ่าย
เท ทิ้ง หรื อทาให้ มีขึ้น ในที่ห รื อทางสาธารณะ ซึ่งสิ่ งปฏิกูล หรื อมูล ฝอย นอกจากในที่ที่เ ทศบาลนคร
ปากเกร็ ดจั ดไว้ให้ กาหนดให้ มีที่ร องรั บสิ่ งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลั กษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ตลอดจน
ก าหนดการอื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสะอาด
จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ลาดับที่

รายการ

1

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
(2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจารายเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร
หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร
เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
(3) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณ
ไม่เกิน 13 ลิตร
เดือนละ
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บ
และค่าขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม
หรือแต่ละ 13 ลิตร
เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตรา
ครั้งละ
กรณีที่ระยะทางเกิน 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
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตร
ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มในอัตราทุก ๆ 75 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 500 ลิตร หรือ
เศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร
หน่วยละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ
(ก) รับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ข) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ค) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
(ง) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

จานวนเงิน
บาท
400

400

5,000
5,000
10,000
10,000
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แบบ สม.1
เลขที่รับ.............../.................
คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์.................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดโดยใช้
ชื่อกิจการว่า..............................................................................จานวนคนงาน............................คน ตั้งอยู่
ณ เลขที.่ ............................หมู่ท.ี่ ..........................ตาบล........................อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์......................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
3.สาเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถ้ามี)
4.บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
5.ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
6.ใบยินยอมให้ทิ้งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แผนที่ต้ งั สถานประกอบการพอสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..................................................)
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แบบ สม.2
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที.่ ...............เลขที.่ ....................ปี...........................
อนุญาตให้.......................................................อายุ................ปี...............สัญชาติ............
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่..............หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด.......................โทรศัพท์........................
ข้อ 1. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท..................................................................................ค่าธรรมเนียม........................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่ .......................เลขที.่ ......................ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ.....................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ท.ี่ ..................ตาบล..........................อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................
ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วย การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.............................
(2) ........................................................................................................................... .......
............................................................................................................................... ...
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ....................
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ..........
ลงชื่อ.............................................
(...........................................)

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

คาเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
2. ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
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แบบ สม.3
เลขที่รับ.............../.................
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์........................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฎิกูล หรือ มูล
ฝอยประเภท.......................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด โดยใช้
ชื่อกิจการว่า.............................................................................จานวนคนงาน............................คน ตั้งอยู่
ณ เลขที.่ ..................หมู่ที่...........................ตาบล........................อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์.................................................โทรสาร...........................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. ใบอนุญาต
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(...............................................)
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แบบ สม.4
เลขที่รับ.............../.................
คาขออนุญาตการต่าง ๆ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ......................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง........................ .อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์........................................................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ ..............หมู่ท.ี่ ..................ตาบล................................อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร...............................................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอต่ออายุ
(...............................................)
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2549
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการ เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลนครปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2540
บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่ า กิ จ การที่ มี ก ระบวน
การผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่ก่อให้เกิด
มลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่น
ละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิช ย์ การอุตสาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
ข้ อ 5 ให้ กิ จ การที่ เ ป็ น อั นตรายต่ อ สุ ขภ าพดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น กิ จการที่ ต้ อ ง มี
การควบคุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
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กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
2. การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อทาให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อทาประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้ งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
4. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
5. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
6. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
7. การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
8. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
9. การประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งใช้ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ จากเปลื อ กหอย กระดู ก สั ต ว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
10. การผลิ ต การโม่ การป่ น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรื อ
การกระทาอื่นต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
11. การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
12. การผลิตเนย เนยเทียม
13. การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้วดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
14. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิ ตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
15. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
16. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
17. การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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18. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
19. การผลิตแบะแซ
20. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
21. การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
22. การแกะ การล้ า งสั ต ว์ น้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ การห้ อ งเย็ น ยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
23. การผลิ ต น้ าอั ด ลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่ ว เหลื อ ง เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆ
บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
27. การคั่วกาแฟ
28. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
29. การผลิตผงชูรส
30. การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
33. การผลิตไอศครีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึง
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
36. การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิ ตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่างๆ
40. การผลิตสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่างๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
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45. การผลิ ตแป้งมันส าปะหลั ง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้ว ย
เครื่องจักร
46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
47. การผลิตยาสูบ
48. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย
50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่น
ใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการ ใน
ข้อ 52
57. การทาเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
58. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
59. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ เครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
62. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอรี่
63. การปะ การเชื่อมยาง
64. การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่ อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรื อ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

61

67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
73. กิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อื่นในทานองเดียวกัน
78. การประกอบกิจการโรงมหรสพ
79. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการในข้อ 73
81. การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเก็ ต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล่ น อื่ น
ในทานองเดียวกัน
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
83. การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ าหนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการ ให้ อ าหารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ การบริ ห ารร่ า งกาย หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด เว้ น แต่ เ ป็ น
การให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
88. การปั่ น ด้าย การกรอด้าย การทอผ้ า ด้ว ยเครื่องจักร หรือการทอผ้ าด้ว ยกี่
กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
90. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
91. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
93. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
94. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
95. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์เผา
97. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
98. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
101. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
104. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
107. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทา
ละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
109. การผลิ ต การกลั่ น การสะสม การขนส่ งน้ ามั นปิ โตรเลี่ ยมหรื อผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ
110. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
111. การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 58
112. การประดิ ษฐ์ สิ่ ง ของเครื่ องใช้ ด้ว ยยาง ยางเทีย ม พลาสติก เซลลู ล อยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
113. การโม่ การบดชัน
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114. การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
115. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์
116. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
119. การผลิตน้าแข็งแห้ง
120. การผลิ ต การสะสม การขนส่ ง ดอกไม้ เ พลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกาจัด ศัต รูพืช หรือ พาหะ
นาโรค
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่นๆ
124. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
125. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อีเลคโทรนิคส์
126. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
127. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
128. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
129. การประกอบกิจการโกดังสินค้า
130. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
131. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
132. การก่อสร้าง
133. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ข้อ 6 เมื่อพ้น กาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ ามมิให้ผู้ ใด
ประกอบกิจการตามประเภทที่ต้องควบคุมที่กาหนดไว้ใน ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า ให้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบพร้อมกับหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนด
ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการตาม ข้อ 5 ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้
8.1 สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม ไม่มีน้าท่วมขังและสามารถระบาย
น้าออกได้โดยสะดวก
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8.2 ต้องจัดทารางระบาย หรือบ่อรับน้าซึ่งรับน้าเสียด้วยวัตถุถาวรมีลักษณะ
เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้าได้สะดวก
8.3 การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะหรือผู้
อาศัยใกล้เคียง
8.4 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
8.5 จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
8.6 จัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น
8.7 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอ และ
จัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นาโรค
8.8 จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการ
อยู่ในสถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกาจัดสิ่ ง
ปฏิ กู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล ตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
8.9 ปฏิ บั ติ การอื่น ใดเกี่ ยวด้ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ตามคาแนะน าของเจ้า พนั กงาน
สาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้อ 9 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบที่ เ ทศบาล
นครปากเกร็ดกาหนด
ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้าย
เทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มา
รับหรือชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ
ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกาหนดให้ควบคุมตามเทศบัญญัตินี้
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
11.1 รั กษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้ ส ะอาดอยู่
เสมอ ถ้ า วัต ถุ ดิ บ แห่ ง กิจ การนั้ น จะใช้ เ ป็ น อาหารต้ อ งป้ องกั น วั ต ถุ นั้ น
ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนาโรค
11.2 ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
11.3 ปฏิบัติและจัดสถานที่สาหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
11.4 ต้ อ งยอมให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ
ผู้ ที่ไ ด้รั บ แต่ง ตั้งจากเจ้าพนักงานท้ องถิ่ น เข้าตรวจสถานที่ เครื่ องมื อ
เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร
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11.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้ว ยสุ ขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข ค าสั่ งเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น รวมทั้ งระเบี ยบ ข้ อบั งคั บและ
ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้อ 12 การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มแล้ ว ใ ห้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้ จ นกว่ า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้อง
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้ อ 13 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 14 ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุ ญาตยื่ น คาขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ น ภายในสิ บห้ า วัน นับ แต่วั นที่ท ราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
14.1 เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ 15 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
15.1 การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง “ใบแทน” กากับไว้
ด้ ว ย และให้ มี วั น เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทนพร้ อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
15.2 ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น
15.3 บั น ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถูกทาลาย หรือ ชารุดในสาระสาคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี
และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 16 ให้ใช้แบบพิมพ์ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามบทแห่งพระราชบัญ ญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคาสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ สองครั้งขึ้นไป
และมี เหตุ ที่ จ ะต้ องถู กสั่ งพั กใช้ ใบอนุ ญาตอี ก หรื อ ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
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ข้อ 18 ผู้ ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 19 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 20 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(ลงนาม)

เห็นชอบ
พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในปัจจุบัน
มีสภาพความเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของสังคมมากขึ้น จึงจาเป็นต้องกากับดูแลกิจการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2540 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่ อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมปัจจุบันและเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในด้านการกากับดูแล ควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549
ที่

1.

2.

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
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 การเลี้ยงสัตว์น้า
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 หรือแมลง
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
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
2.1 จานวนไม่เกิน 20 ตัว
2.2 จานวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
2.3 จานวนเกิน 100 ตัว

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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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3.

การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ ไม่ก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์
9.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
9.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
9.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทา
อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
10.1 ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
10.2 เกิน 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
10.3 เกิน 1,000 กิโลกรัม
การสะสมหรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

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

10.

11.
12.
13.

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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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15.
16.

17.

18.

19.
20.

ประเภทกิจการ

13.1 การผลิตกะปิ น้าพริกแกง น้าพริกเผา
13.2 การผลิตน้าปลา น้าเคย น้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอส
ปรุงรสอื่นๆ
การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
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
การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
17.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
17.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
17.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกัน 20 แรงม้า
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
18.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
18.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
18.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
20.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
20.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
20.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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. การประกอบกิจการการทาขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
21.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
21.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
21.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
22. การแกะ การล้างสัตว์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
23. การผลิตน้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
23.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
23.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
23.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
24. การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
24.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
24.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
24.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
25. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมวัว
25.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
25.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
25.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
26. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้าส้มสายชู
26.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
26.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
26.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
27. การคั่วกาแฟ
27.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
27.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
27.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
28.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
28.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
29. การผลิตผงชูรส
29.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
29.2 โดยใช้เครื่องจักร
30. การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค
30.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
30.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
30.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
31. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
31.1 กาลังการผลิตไม่เกิน 200 กิโลกรัม ต่อวัน
31.2 กาลังการผลิตเกิน 200 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
31.3 กาลังการผลิตเกิน 500 กิโลกรัม ต่อวัน
32. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
32.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
32.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
32.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
33. การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
33.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
33.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
33.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
34. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
34.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
34.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
34.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
35. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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. การผลิตน้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
36.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า
36.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
36.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 10 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
36.4 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
37. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระ
ล้าง
38. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
38.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
38.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
38.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
39. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอางต่างๆ
39.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
39.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
39.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
40. การผลิตสาสี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
41. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
42. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
42.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
42.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
42.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
43. การอัด การสกัดเอาน้ามันจากพืช
43.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
43.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
43.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
44. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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

73

ที่

ประเภทกิจการ

45. การผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆ ในทานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
46. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
47. การผลิตยาสูบ
47.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
47.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
47.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
48. การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร
49. การผลิต การสะสมปุ๋ย
49.1 การผลิต
49.2 การสะสม
50. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
51. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
52. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ
52.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
52.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
52.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
53. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ 52
54.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
54.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
54.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
55. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการในข้อ 52
56. การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในข้อ 52

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
6,000
5,000
6,000
8,000
10,000
5,000
6,000
1,000
6,000
6,000

2,000
5,000
6,000
8,000

2,000
4,000
6,000
6,000
8,000

74

ที่

ประเภทกิจการ

57. การทาเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
57.1 การสะสมแร่
57.2 การทาเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ 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 การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จาหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
60.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร
60.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
60.3 พื้นทีป่ ระกอบการเกิน 400 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
60.4 พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร
61. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
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 เครื่องจักรหรือเครื่องกล
64. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
4,000
4,000

10,000
2,000
3,000
3,000
3,000

2,000
3,000
4,000
5,000
2,000
5,000
1,000
500
1,000
1,500
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อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

กิจการที่เกี่ยวกับไม้
65. การผลิตไม้ขีดไฟ
66. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทาคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
66.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
66.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
66.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
67. การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสาเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
67.1โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
67.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
67.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
68. การอบไม้
69. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร
70. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
70.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
70.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
70.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
71. การผลิตกระดาษต่างๆ
72. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
72.1 การเผาถ่าน
72.2 การสะสมถ่าน
72.2.1 ขายปลีก
72.2.2 ขายส่ง
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
73. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล

8,000

1,000
3,000
5,000

2,000
3,000
5,000
4,000
3,000
2,000
3,000
5,000
5,000
300
500
1,000
5,000
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74. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 73 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
74.1 อาบ อบ นวด
74.2 นวดแผนโบราณ
74.3 นวดฝ่าเท้า กดจุด กดเส้น
75. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
76. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
76.1 มีจานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
76.2 มีจานวนห้องพักเกิน 100 ห้อง
77. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
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 หรือ
กิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน
80. การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่นๆในทานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ 73
81. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในทานอง
เดียวกัน
82. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
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

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

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

5,000
10,000

2,000
3,000
5,000
4,000
5,000
2,000
3,000

200
300
500
1,000

77

ที่

ประเภทกิจการ

83. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็น
การให้บริการในข้อ 73 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
84. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
84.1 กิจการสวนสนุก
84.2 ตู้เกม
84.2.1 มีจานวนตู้เกมไม่เกิน 5 ตู้
84.2.2 มีจานวนตู้เกมเกิน 5 ตู้ แต่ไม่เกิน 10 ตู้
84.2.3 มีจานวนตู้เกมเกิน 10 ตู้
85. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ
86. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
87. การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
88. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
89. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
90. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
91. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
91.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า
92. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
92.1 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5-10 เครื่อง
92.2 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 11-50 เครื่อง
92.3 โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 51-100 เครื่อง
92.4 โดยใช้เครื่องจักรเกิน 100 เครื่อง

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
2,000

5,000
1,000
2,000
5,000
5,000
3,000
1,000
5,000
4,000
4,000
3,000
4,000
5,000
1,000
2,000
3,000
5,000
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93. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
93.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
91.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
91.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
94. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
94.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
94.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
94.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
95. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ
95.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
95.2 โดยใช้เครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
96. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
96.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
96.2 โดยใช้เครื่องจักร
97. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
98. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
98.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
98.2 โดยใช้เครื่องจักร
99. การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
99.1 การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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 หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
100. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
100.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
100.2 โดยใช้เครื่องจักร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)
1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
500
2,000

100
500
4,000
2,000
4,000

1,000
2,000
3,000
5,000
1,000
3,000
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101. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ
101.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
101.2 โดยใช้เครื่องจักร
102. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
102.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
102.2 โดยใช้เครื่องจักร
103. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า
เบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้า เป็นต้น
103.1 การผลิต ผ้าเบรก ผ้าคลัช
103.2 การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้า เป็นต้น
104. การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
104.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
104.2 โดยใช้เครื่องจักร
105. การผลิตกระดาษทราย
106. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
107. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสาร ตัว
ทาละลาย
108. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
108.1 การผลิต การบรรจุ
108.2 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
108.3 สถานที่สะสมก๊าซที่มีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร
108.4 ปั้มก๊าซ
109. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ ปิโตร
เลี่ยมต่างๆ
109.1 การผลิต การกลั่น
109.2 การสะสม การขนส่ง
109.2.1 จานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 200-1,000 ลิตร

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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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109.2.2 จานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 1,001-10,000 ลิตร
109.2.3 จานวนที่สะสมหรือขนส่งตั้งแต่ 10,001-30,000 ลิตร
109.2.4 จานวนที่สะสมหรือขนส่งเกิน 30,000 ลิตร
การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
110.1 การผลิต
110.2 การสะสม การขนส่ง
การพ่นสี ยกเว้นกิจการในข้อ 58
111.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
111.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
111.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
112.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
112.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
112.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การโม่ การบดชัน
113.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
113.2 โดยใช้เครื่องจักร
การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
114.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
114.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
114.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์
115.1 การผลิต
115.2 การล้างฟิล์มรูปถ่าย
115.3 การล้างฟิล์มภาพยนต์

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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 วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง
116.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
116.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
116.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
117. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
117.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
117.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
117.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
118. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
119. การผลิตน้าแข็งแห้ง
119.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
119.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตั้งแต่ 5-20 แรงม้า
119.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
120. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
121. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา
121.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
121.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า
121.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
122. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
122.1 การผลิต
122.2 การบรรจุ
122.3 การสะสมเพื่อขายส่ง
122.4 การสะสมเพื่อขายปลีก
122.5 การขนส่ง
123. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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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ที่

124.

125.

126.

127.

128.
129.
130.

131.

132.

133.

ประเภทกิจการ

กิจการอื่นๆ
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
124.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
124.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
125.1 การผลิต
125.2 การซ่อม
การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
126.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
126.2 โดยใช้เครื่องจักร
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
127.1 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
127.2 การถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
130.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร
130.2 โดยใช้เครื่องจักร
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
131.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
131.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
131.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
การก่อสร้าง
132.1 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า
132.2 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า
132.3 โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า
กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (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/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายใหม่)
เขียนที.่ ....................................................
วัน...........เดือน..................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.........................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ ...............ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................
แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ..........................จังหวัด.....................โทรศัพท์...............................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการ
 สถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร ประเภท.........................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ................................ตารางเมตร
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท..........................................
มีคนงาน...................คน ใช้เครื่องจักรขนาด............................แรงม้า

กิจการตลาด มีการจาหน่าย...........................(เป็นประจา / เป็นครั้งคราว / ตามวันนัด)

กิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท..............................
ณ บริเวณ.................................เขต...........................................
ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
เลขที่บัตร...................................
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1...........................................
3.2...........................................
4. .........................................................
5. .........................................................
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แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย..............................
ถนน.......................................ตาบล...................................................โทรศัพท์.................................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

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

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่..................................เลขที.่ ............................
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย เล่มที่................เลขที.่ .................ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........

86

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า)
เขียนที.่ .............................................
วัน.............เดือน..................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
แขวง/ตาบล......................เขต/อาเภอ...........................จังหวัด...............................โทรศัพท์.....................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง ประกอบกิจการประเภท...............................
ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที.่ ...............ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ...........
ต่อ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ
1. ใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง
2. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1...........................................
2.2...........................................
3. ........................................................
4. ........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย......................................
ถนน................................ตาบล..................................โทรศัพท์........................โทรสาร............................
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ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว เห็นควรอนุญาต / ไม่อนุญาต /ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ..........................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

ความเห็นผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................

หมายเหตุ
ได้ออกใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่............................เลขที.่ ..................................
ใบเสร็จ เล่มที.่ ....................เลขที.่ ....................ลงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ.......................
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์
พ.ศ. 2550
................................
โดยที่เป็ น การสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้ว ยจัดระเบียบ
การจอดยานยนต์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา
4 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบี ย บการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุ ขาภิบาล ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 แห่ งพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาล พ.ศ.2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ใช้บังคับ พ.ศ.2527
ประกอบกับ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล พ.ศ. 2503 เทศบาลนครปากเกร็ ด โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบั ญญั ติ นี้ เ รีย กว่า “เทศบั ญญั ติเ ทศบาลนครปากเกร็ด เรื่ อง จั ด ระเบี ย บ
การจอดยานยนต์ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 เทศบั ญ ญัติ นี้ ให้ ใ ช้บั ง คั บ นั บแต่ วัน ที่ ไ ด้ป ระกาศไว้ โ ดยเปิด เผย ณ ส านัก งาน
เทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์
พ.ศ.2535
บรรดาเทศบั ญ ญั ติ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“จอดยานยนต์” หมายความรวมถึง หยุดยานยนต์ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้น
โดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะนายานยนต์นั้นเคลื่อนที่ไปไม่ได้
“ที่จอดยานยนต์” หมายความว่า ที่ที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนดและจัดไว้
เป็นที่จอดยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี้
“ยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ทุกชนิด รวมถึงรถจักรยานยนต์และรวมถึง
พ่วงตู้ พ่วงท้าย พ่วงข้าง ที่ใช้สาหรับยานยนต์ชนิดนั้น ๆ ด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
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(1) นายกเทศมนตรี
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก
(3) พนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม การจอดยานยนต์ ใ นที่ จ อดยานยนต์ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
การจอดยานยนต์
(2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ตามอัตราและวิธีการ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
(3) สั่ ง ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ห ยุ ด ยานยนต์ ใ นที่ จ อดยานยนต์ หรื อ บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(4) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้ฝ่าฝืน เทศ
บั ญ ญั ติ นี้ ไปชี้ แ จงเกี่ ย วด้ ว ยการฝ่ า ฝื น นั้ น ณ ที่ ท าการของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกคาสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบตัวผู้
ขับขี่ยานยนต์ให้ติดไว้กับยานยนต์ เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นได้เมื่อมาที่ ยานยนต์
ข้อ 6 ให้กาหนดบริเวณดังต่อไปนี้ เป็นที่จอดยานยนต์
(1) บริเวณที่จอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่แม่น้า
เจ้าพระยา ถึงห้าแยกปากเกร็ด
ข้อ 7 ผู้ใดจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนต์
ดังต่อไปนี้
(1) ให้จอดยานยนต์ ภายในช่องจอดตามชนิดของยานยนต์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้กาหนดไว้ช่องละหนึ่งคัน
( 2 ) ใ ห้ เ สี ย ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม จ อ ด ย า น ย น ต์ ต า ม อั ต ร า แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
ของยานยนต์ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ตลอดระยะเวลาที่นายานยนต์
มาจอดในทีจ่ อดยานยนต์
ข้อ 8 ห้ามมิให้จอดในที่จอดยานยนต์ที่กาหนดไว้ เมื่อปรากฏว่า
(1) ยานยนต์นั้นบรรทุกวัตถุระเบิดหรือน้ามันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตราย
(2) ยานยนต์นั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กาหนดไว้
(3) เกิดเพลิงไหม้ หรือภัยธรรมชาติในบริเวณที่จอดยานยนต์แห่งนั้น
(4) ยานยนต์ที่ทาการค้าหรือบริการ
(5) เทศบาลนครปากเกร็ดจาเป็นจะต้องใช้พื้นที่ตามข้อ6 ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
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ข้อ 9 ความในข้อ 7 และข้อ 8 มิให้ใช้บังคับกับยานยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว
ข้อ 10 ห้ ามมิให้ ผู้ ใดกระทาการใด ๆ อั นเป็ นการกีด ขวางต่อ การจอดยานยนต์ ในที่
จอดยานยนต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามกฎหมายว่าด้วย จัดระเบียบการจอดยานยนต์
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
ข้อ 12 ให้ นายกเทศมนตรี รักษาการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(ลงนาม)

เห็นชอบ
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เนื่ อ งจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด
มีการขยายตัวทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และมียานยนต์เข้าออกเพื่อทาธุรกิจ
ในเขตเทศบาลเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ให้เป็นระเบียบร้อย เพื่อความ
สะดวกและปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ย านยนต์ แ ละประชาชนผู้ สั ญ จรไปมา และเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบล
ปากเกร็ด เรื่อง จัดระเบี ยบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจ จุบัน และเพื่อการจัดระเบี ยบการจอดยานยนต์ให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจาเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ท้ายเทศบัญญัติ
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

ชั่วโมงที่สอง/
บาท
3
5
10
20
30
40

ชั่วโมงต่อไป/
หมายเหตุ
บาท
5
เศษของชั่วโมง
10
ให้คิดเป็นหนึ่ง
20
ชั่วโมง
40
60
80
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. 2550
....................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วย การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 56 (1) มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 50 (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 20 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2550”
ข้อ 2. เทศบั ญ ญัตินี้ ใช้บั งคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด นับแต่วันที่ได้ ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว เจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้
“มูล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า
ถุ ง พลาสติ ก ภาชนะใส่ อ าหาร เถ้ า มู ล สั ต ว์ หรื อ ซากสั ต ว์ รวมตลอดถึ ง สิ่ ง อื่ น ใด ที่ เ ก็ บ กวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“ภาชนะที่มีน้าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคาร
หรือนอกอาคาร และมีน้าขังอยู่ เช่น โอ่ง ตุ่มน้า ถังซีเมนต์ในห้องน้า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง ถ้วย
รองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น
“เศษวัส ดุ ที่ มีน้ าขั ง ” หมายความว่ า มูล ฝอยหรื อ เศษสิ่ งของที่มิ ไ ด้ ใช้ แ ล้ ว
ในอาคาร หรือนอกอาคาร และมีน้าขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็นต้น
หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มีน้าขังอยู่
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ า น เรื อ น โรง ร้ า น แพ คลั ง สิ น ค้ า
สานักงาน หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
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“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า
7 วัน ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่ และพัฒนาเป็นลูกน้าได้ หรือ แหล่งที่ตรวจพบลูกน้า หรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่
หนึ่งตัวขึ้นไป
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ” หมายความว่ า พนั ก งานเทศบาลนครปากเกร็ ด
ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
“ผู้ได้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5. ห้ ามมิให้ ผู้ ใด ทิ้ง หรือทาให้ มีขึ้น ซึ่งมูล ฝอย ภาชนะที่มีน้าขัง เศษวัส ดุที่มี
น้าขัง หรื อ มูล ฝอยอื่น ๆที่อาจขังน้ าได้ ในที่ห รือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่ห รือในถังรองรับมูล ฝอยที่
เทศบาลนครปากเกร็ดจัดไว้ให้
ข้อ 6. เจ้ าของ หรื อผู้ ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้
มีมูลฝอย เศษวัส ดุที่มีน้าขัง หรื อมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังน้าได้ ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณ
รอบ ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอื่นใดที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งแนะนา
ข้อ 7. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้าที่อาจ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ 8. เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทาความสะอาดภาชนะ
ที่มีน้าขัง เช่น เปลี่ยนน้าในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กั บข้าว ถังซีเมนต์ในห้องน้า อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา และ
ภาชนะอื่น ๆ ที่มี น้าขัง อย่างน้อยทุก 7 วัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ และจัดให้ มี
ฝาปิด ตุ่มน้าโอ่งน้า ที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน
ข้อ 9. ในกรณีที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทาการกาจัดยุงในอาคารหรือ
เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความ
ร่วมมือและอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 10. ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง
ข้อ 11. ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 12. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2550
(ลงชื่อ)
วิชยั บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(ลงนาม)

เห็นชอบ
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เนื่ อ งจากปรากฏว่ า มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ย
เป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งอาจจะแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็น
พาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจาเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อัน
ได้แก่ ภาชนะที่มีน้าขัง หรือ เศษวัสดุที่มีน้าขัง และภาชนะรองรับน้าอื่นๆในอาคาร หรือบริเวณบ้านเรือน
ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้าเป็นประจา หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ จึงจาเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ. 2551
....................................
โดยที่เ ป็ น การสมควรตราเทศบัญ ญั ติเ ทศบาลนครปากเกร็ด ว่ าด้ ว ย เรื่อ งการติด ตั้ ง
บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคารในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 60 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมาตรา 56(1)
และ (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลนครปากเกร็ดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 เทศบัญญัติให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงาน หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่ อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้แยกจาพวกน้ามันและไขมันออกจากน้ า
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า
หรือการกระทาอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่ งระบายน้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง
คู คลอง แม่น้า ทะเล และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมี
การเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ปลั ดเทศบาล และพนัก งานเทศบาล
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้า และยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกาจัดน้ามันและไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น
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ข้อ 6 ให้ เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรั บ อาคารนั้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อนเข้า อยู่ อาศั ยหรือ ใช้ส อย และหากอาคารใดอยู่ร ะหว่า ง การปลู ก
สร้างใหม่ ในวันทีเ่ ทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(2) สั่ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารที่ มี ก ารระบายน้ าทิ้ ง ลงหรื อ ไหล
ไปสู่ แ หล่ ง ระบายน้ าด าเนิ น การติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
เก้าสิบวัน
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ทาการดูแลรักษา เก็บขนน้ามันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปกาจัดและซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ
7(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวัน
ละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนดให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้ อ 11 ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ประกาศและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี้ตามความจาเป็นและความเหมาะสมของอาคารพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ชนบท เป็นต้น
ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือ
คาสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
เห็นชอบ
(ลงนาม)
เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้
ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และประกอบกิจการเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น และโดยที่เป็น
การสมควรให้ มี ก ารก าหนดระบายน้ าทิ้ ง ของอาคารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการระบายน้ าทิ้ ง
ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานก่ อ นระบายสู่ แ หล่ ง รองรั บ น้ าทิ้ ง และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ
การสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
............................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔ ๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลนคร
ปากเกร็ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศ
บัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจา หรือเป็น
ครั้งหรือตามวันที่กาหนด
“สินค้า” หมายความว่า เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางจาหน่ายในตลาด
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทเนื้อสั ตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสั ตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชาแหละ ณ แผงจาหน่ายสินค้า
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุง
สาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

99

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ บริโภค เช่น
อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทา ประกอบ ปรุง และจาหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็น
พาหะนาโรค
“การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทาความสะอาดตัว
อาคาร แผงจาหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่ อดักไขมัน
บ่อพักน้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณ
ตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่า
เชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้าเสียของตลาด
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ สิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
ลักษณะของตลาด
ข้อ ๕. ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒
ข้อ ๖. ที่ตั้งของตลาด ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว
ส่วนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ข้อ ๗. ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่
รองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
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ข้อ ๘. อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทาด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้า เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้าขัง
และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทาด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
(๙) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทา
ความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร
และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสาหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
(๑๐) น้าประปาหรือน้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสาหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย
น้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้า ไม่น้อย
กว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุด
ต่อจานวนแผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็น ๓๐ แผง
(ข) มีก๊อกน้ าประจาแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสั ตว์ ชาแหละ และแผง
จาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(ค) มีที่เก็บ ส ารองน้าในปริมาณเพีย งพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จาหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้าสารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อจานวน
แผงจาหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผงขึ้นไป เศษของแผง ๑๐๐ แผงถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐
แผง
(๑๑) ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจากัด
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เรื่องพื้นที่ ซึ่งไม่อาจจัดให้ มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กาหนดไว้
ข้อ ๙. ต้องจัดให้มีการขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กาหนดได้
ข้อ ๑๐. ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือตามแบบและจานวนที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจาหน่ายอาหารโดยตรง
ข้อ ๑๑. ต้องจัดให้มีที่รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สั ตว์เข้าไปคุยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
เห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น
ข้อ ๑๒. ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ส่วนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ข้อ ๑๓. ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่าง
ล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๑๔. สถานที่ส าหรั บผู้ ขายของต้องมี และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และสุ ขลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณสาหรับผู้ขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี
ลักษณะเป็ น พื้นเรี ย บ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้ างทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้าขัง เช่นพื้น
คอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสาเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
(๓) แผงจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทาความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
(๔) น้าประปาหรือน้าสะอาดเพียงพอ และจัดให้มีพื้นที่ล้างทาความสะอาดและภาชนะ
ในบริเวณแผงจาหน่ายอาหารสด แผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ และแผงจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(๕) ทางระบายน้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทาด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอีย งให้ ส ามารถระบายน้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูล ฝอยก่อนระบายน้าออกสู่ ท่อระบายน้า
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สาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ใน
กรณีจาเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกาหนดให้จัดให้มีบ่อ
ดักไขมันหรือบ่อพักน้าเสีย ก่อนระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะก็ได้
(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาหลังคา โครงสร้างเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ข้อ ๑๕. ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจานวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่
เหมะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน
๕๐ เมตร
ข้อ ๑๖. ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๗. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดาเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
ตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
หมวด ๓
การดาเนินกิจการตลาด
ข้อ ๑๘. การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
ข้อ ๑๙. การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๐. ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ยวกั บ การ
บารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) บารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัว
อาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจาหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า อุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้า ท่อน้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
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(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๔) จั ดให้ มีการล้ างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสด และแผงจ าหน่ ายอาหารประเภทเนื้ อสั ตว์ช าแหละ และมีการล้ างตลาดตามหลั กการ
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละ
หนึ่งครั้งก็ได้
(๕) จัดให้มีการกาจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละมิให้ปล่อยน้าหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้าหลักของตลาด
ข้อ ๒๑. ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ยวกั บ การ
บ ารุ งรั กษาตลาดและการรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ ถู ก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย และทางระบายน้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน
และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด
(๓) จั ดให้ มีการล้ างทาความสะอาดตลาดเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหน่าย
อาหารสด และแผงจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้
ดาเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนัก งานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
(๔) จั ด ให้ มีการป้ องกั นไม่ให้ น้าหรือ ของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชาแหละลงสู่พื้นตลาด
ข้อ ๒๒. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทาการและ
ต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) นาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นาไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจาหน่าย
(๓) ฆ่าหรือชาแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือชาแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาให้สถานที่สกปรก รกรุ งรัง เป็นเหตุ
ราคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
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(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทาให้น้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด
ข้อ ๒๓. ผู้ ขายของและผู้ ช่ว ยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ ความร่ว มมือ กับผู้ รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ขภาพตามที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๔. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจาหน่ายสินค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสิ นค้าบนแผงจาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด โดยห้ามวางสิ นค้าล้ าแผง
จาหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กาหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กาหนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
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(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจาหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง
(๖) ห้ ามต่อเติมแผงจ าหน่ ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๕. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
นาโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุ รา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ ๒๖. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุ ง เก็บหรื อสะสมอาหาร และการรั กษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ ต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจ าหน่ ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจาหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทาความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง
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หมวด ๕
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ
ข้อ ๒๗. เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องมี
การแก้ไขโดยเร่งด่วนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง
(๑) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จากการเก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิว ภาชนะ
อุปกรณ์ หรือจากมือผู้ขายในตลาด พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคได้หรือมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็ นตัวบ่งชี้
ในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
(๒) มีปริมาณสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส
หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และ
โรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดย
พบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาดเป็นโรคติดต่อ หรือพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ ซึ่งยืนยันว่าบริโภค
อาหารหรือได้รับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคซึ่งทาให้เกิดการระบาดของโรคจากสินค้าที่
จาหน่ายในตลาดนั้น
(๔) ถังเกรอะหรือถังบาบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจนอาจเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
ข้อ ๒๘. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินกิจการตลาดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่
จะเป็นการดาเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นมอบหมายให้ เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข หรื อจะแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาด เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้
ก่อนจะมีคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต้องให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการออกคาสั่งมี
โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และในการ
ออกคาสั่งดังกล่าวต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย
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หมวด 6
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๙. ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบพร้อมกับหลักฐานตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดกาหนด
ข้อ ๓๐. เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้ง
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาต หรือมีห นังสื อแจ้งคาสั่ งไม่อนุญาต พร้อมด้ว ย
เหตุผ ลให้ ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรื อยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือการ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๒. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้ อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตาม ข้อ ๓๐
ข้อ ๓๓. ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๓๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้
ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้น ก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับครบจานวน
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ข้อ ๓๕. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด
ข้อ ๓๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๓๗. ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลายหรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่ น คาขอรั บ ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๓๘. การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี วัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม นั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุ ดใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลง เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้า
ผู้ได้รั บ คาสั่งไม่แก้ไขหรื อปรั บปรุ งภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้
ใบอนุญาตภายในเวลาที่สมควร ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๔๐. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๔๑. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ข้อ ๔๒. ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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บทเฉพาะการ
ข้อ ๔๓. ภายใต้บังคับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๙ วรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดอยู่ใน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขดาเนินการสารวจสภาพสุขลักษณะของตลาด
ของเอกชนในเขตรั บ ผิ ดชอบ หากพบว่า ตลาดใดมี ส ภาพไม่ถู กสุ ขลั กษณะตามกฎกระทรวงหรื อ
ข้อกาหนดท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดจัดทาแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทาการปรับปรุงตลาด หากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
ตลาดไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีการจัดทาแผนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
- เห็นชอบ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด เรื่อง
ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และตลาดเป็นสถานประกอบการที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ของประชาชน จาเป็นต้องมีการควบคุมให้มีการดาเนินกิจการที่ต้องด้วย
สุขลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้กาหนดให้ท้องถิ่น มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม หรือกากับดูแล
สาหรับกิจการ หรือการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จึงจาเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๑. ตลาดประเภทที่ ๑
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ตลาดประเภทที่ ๒
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
๓. การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้เป็นไปตามอัตรา ๑. และ ๒. แล้วแต่กรณี
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แบบ ต.ล.๑
แบบคาขอ รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด
เขียนที่...................................................................................
วันที่............เดือน......................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ตลาดประเภทที่ ๑
( ) ตลาดประเภทที่ ๒
โดยมีพื้นที่ประกอบการ............................................................ตารางเมตร ณ บ้านเลขที.่ .....................หมู่ที่
....................ตรอก/ซอย........................................................ถนน.............................................แขวง/ตาบล
............................................ขต/อาเภอ.........................................................จังหวัด.......................................................
ต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัว
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๓.๑ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑)
๓.๒ ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.๑)
๓.๓.............................................................................................................................................
๓.๔.............................................................................................................................................
๔. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
๕. แผนผังบริเวณตลาด
๖........................................................................................................................................................................
๗........................................................................................................................................................................
๘........................................................................................................................................................................

(ด้านหลังแบบคาขอ)

112

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...........................................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
( ) ความเห็นไม่อนุญาต เพราะ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(...................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่........../........../.............
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(...................................................)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด วันที่.........../........../.........
แบบ ต.ล.๒
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ใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด
เล่มที.่ .........เลขที.่ ........../............
สานักงาน..............................................
อนุญาตให้........................................................................................สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ .ี่ ..........ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................
ตาบล...........................อาเภอ............................จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................
ข้อ ๑) ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นตลาดประเภท.................ค่าธรรมเนียม............................บาท
ใบเสร็จเล่มที่...............เลขที.่ ............./...............ลงวันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ...................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..................................................พื้นที่ประกอบการ..............ตารางเมตร
ตั้งอยู่ท.ี่ ............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ตาบล.....................
อาเภอ....................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...................................................
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๒.๑) ....................................................................................................................
๒.๒).....................................................................................................................
๒.๓).....................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน....................................พ.ศ..................
ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ..................
(ลงชื่อ).........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/
วัน/
ใบเสร็จรับเงิน
ลงลายมือชื่อ
ปี
เดือน/ปี
ที่ออก
ที่
เล่มที่
เลขที่
วัน/
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใบอนุญาต
หมดอายุ
เดือน/ปี

คาเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
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แบบ ต.ล.๓
แบบคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
เขียนที.่ ....................................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ...........ปีสัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ .ี่ ................ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์.......................................................................
ขอยื่นคาขอต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่.........ต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า............................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................
โทรศัพท์.......................................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมนี้ ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
๓. ............................................................................................................................. .......
๔. ........................................................................................................................... ........
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(..........................................)
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการ เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญญัตินี้ เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว เจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความในข้อ ๔ ต่อจากบทนิยามคาว่า "การค้า" ของเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
""การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน" หมายความว่า การ
ประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม
"การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ
ทั้งนี้ ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้ นจะมีส ถานที่รับดูแลผู้สู งอายุห รือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้ว ย
หรือไม่ก็ตาม"
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความในข้อ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ของเทศบัญญัติเทศบาลนคร
ปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
"๘๘ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
๘๙ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน"
และให้เลื่อนลาดับที่ ๘๘ และ ๘๙ เดิมเป็นลาดับถัดไปจนถึงลาดับที่ ๑๓๕
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
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ที่

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๘๘ กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
๘๘.๑ มีพนักงานไม่เกิน ๑๐ คน
๘๘.๒ มีพนักงานไม่เกิน ๒๐ คน
๘๘.๓ มีพนักงานตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป
๘๙ กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๘๙.๑ มีพนักงานไม่เกิน ๑๐ คน
๘๙.๒ มีพนักงานไม่เกิน ๒๐ คน
๘๙.๓ มีพนักงานตั้งแต่ ๒๐ คน ขึ้นไป

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจ การที่เป็ น อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ได้กาหนดให้การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านและการประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกลุ่มกิจการประเภทที่ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ แก้ไข
เพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงสมควรเพิ่มเติมรายชื่อกิจการดังกล่าว ในเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
..................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา
๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ อัน เป็ น บทบั ญญัติเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลนครปากเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนคร
ปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศ บาลนครปากเกร็ด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
บาท
๑
(๔) ค่าเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วยรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อ
ระบายน้าครั้งหนึ่งๆ
-เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์ ๒๕๐
เมตรละ
๑๕๐
-เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
เห็นชอบ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

119

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่กาหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกับการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วยรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล และฉีดล้างท่อระบายน้าที่มีอัตราค่าใช้จ่ายสูง จึงจาเป็นต้อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๑๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยบั ญญัติให้ กระทาได้โ ดยอาศัยอานาจตามบทบั ญญัติแห่ งกฎหมาย
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
จึงออกเทศบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กาหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ ๓
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
(๑) บริเวณที่ ๑ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๐ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนศรีสมาน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนศรีสมาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนป๊ อ ปปู ล่ า ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศวันตะวันออก เป็นระยะ ๑,๑๕๐
เมตร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
๑.๓ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
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ด้านตะวันออก

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ด้านใต้

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ศูนย์กลางถนน ติวานนท์
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันตก
จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันออกวัด
บางพูดใน และโรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา
๑.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวั น ตกที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากคลองบางพู ด บรรจบกั บ ถนนประชาชื่ น ฟากตะวั น ตก ไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนประชาชื่น เป็น ระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่ จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบ
กับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
เป็นระยะ ๖๕๐ เมตร และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏ
ชื่อ ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปูล่า บรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อเป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ฟาก
ตะวันออก และทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฟากตะวันออก
๑.๕ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตรงที่ ต่ อ ตรงจากเส้ น ขนานระยะ
๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
๑.๖ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
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๑.๗

ด้านเหนือ

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ด้านตะวันออก

จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กั บ

ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนประชาชื่ น ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์
๑.๘ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
และโรงเรียนคลองเกลือ
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนประชาชื่ น ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
๑.๙ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนประชาชื่ น ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชา
ชื่น เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านใต้
จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนน ติวานนท์
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนประชาชื่ น ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนแจ้งวัฒนะบรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ
๘๐๐ เมตร จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
(๒) บริเวณที่ ๒ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๑๒ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
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๒.๑

ด้านเหนือ
จดถนนศรีสมาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนป๊ อ ปปู ล่ า ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า เป็น
ระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนศรีสมาน ฟากใต้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และวัดเรือง
เวชมงคล
ด้านใต้
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๕ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านตะวันตก
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๖ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๘
๒.๒ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก และวัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)
๒.๓ ด้านเหนือ
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านตะวันออก
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
และกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลบางพูด ตาบลปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด และตาบลท่า
ทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก อาคาร
รังวัด กรมที่ดิน สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด และวัดผาสุกมณีจักร
ทั้งนี้ ยกเว้น พื้น ที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๗, หมายเลข
๘.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๘ และหมายเลข ๙.๔ ที่กาหนดเป็นบริเวณที่ ๙
๒.๕ ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนป๊ อ ปปู ล่ า ที่ จุ ด ซึ่ ง
ถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า
เป็นระยะ ๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
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๒.๖

๒.๗

ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก

จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
และกองกากับการ ๓ กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านตะวันตก
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตาบลบางพูด ตาบล
ปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด และตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๔๙
๒.๘ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ด้านตะวันออก
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตาบลบางพูด ตาบล
ปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด และตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๔๙
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์
๒.๙ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตาบลบางพูด ตาบล
ปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด และตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๔๙
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากถนนติวานนท์ บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ
เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งใต้
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๗ กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๗
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๒.๑๐ ด้านเหนือ

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดสถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์แรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรก
รับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า
ลัดเกร็ด ฝั่งตะวันออก และวัดสนามเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ ทีก่ าหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๗
๒.๑๑ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน
สานักงานประถมศึกษาอาเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โครงการชลประทานนนทบุรี
โรงเรียนชลประทานวิทยา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวา
นนท์ และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนติวานนท์
บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านใต้
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันตก
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตาบลบางพูด ตาบล
ปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด และตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๕๔๙
(๓) บริเวณที่ ๓ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๑๑ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
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๓.๑ ด้านเหนือ
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก
๓.๒ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ด้านตะวันออก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
๓.๓ ด้านเหนือ
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๕ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏ
ชื่อที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางพิเศษสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ฟากตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๖๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก
จ ด ซ อ ย ข จ ร เ น ติ ยุ ท ธ ฟ า ก ต ะ วั น ต ก
สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอาเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลคลองข่อย
ตาบลบางพลับ ตาบลคลองพระอุดม ตาบลบางตะไนย์ ตาบลอ้อมเกร็ด ตาบลปากเกร็ด ตาบลท่าอิฐ
อาเภอปากเกร็ด ตาบลบางรักพัฒนา ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง ตาบลบางรักน้อย ตาบลบาง
กร่าง ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน ตาบลสวนใหญ่ ตาบลบางไผ่ ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
และตาบลบางขนุน ตาบลบางสีทอง ตาบลบางขุนกอง ตาบลบางคูเวียง ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
๓.๕ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้ าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลคลองข่อย
ตาบลบางพลับ ตาบลคลองพระอุดม ตาบลบางตะไนย์ ตาบลอ้อมเกร็ด ตาบลปากเกร็ด ตาบลท่าอิฐ
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อาเภอปากเกร็ด ตาบลบางรักพัฒนา ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง ตาบลบางรักน้อย ตาบลบาง
กร่าง ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน ตาบลสวนใหญ่ ตาบลบางไผ่ ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
และตาบลบางขนุน ตาบลบางสีทอง ตาบลบางขุนกอง ตาบลบางคูเวียง ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดบ่อ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) และโรงเรียนปากเกร็ด
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และวัดสนามเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๓ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์ และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก
จดคลองบางพูด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลคลองข่อย
ตาบลบางพลับ ตาบลคลองพระอุดม ตาบลบางตะไนย์ ตาบลอ้อมเกร็ด ตาบลปากเกร็ด ตาบลท่าอิฐ
อาเภอปากเกร็ด ตาบลบางรักพัฒนา ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัวทอง ตาบลบางรักน้อย ตาบลบาง
กร่าง ตาบลตลาดขวัญ ตาบลบางเขน ตาบลสวนใหญ่ ตาบลบางไผ่ ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมือ งนนทบุรี
และตาบลบางขนุน ตาบลบางสีทอง ตาบลบางขุนกอง ตาบลบางคูเวียง ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดสานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการ
อาเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด และ
ซอยขจรเนติยุทธ ฟากตะวันออก
๓.๗ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ ที่ ซึ่ ง อยู่
ห่างจากถนนติวานนท์ บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะเป็น
ระยะ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
๓.๘ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
๓.๙ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
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ด้านตะวันออก

จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ

ศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านใต้
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันตก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก
๓.๑๐ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๓๓)
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากถนนติวานนท์ บรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้ง
วัฒนะเป็นระยะ ๗๕๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ และเส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดวัดชลประทานรังสฤษฏ์
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
๓.๑๑ ด้านเหนือ
จดสานักงานประถมศึกษาอาเภอปากเกร็ด
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโครงการชลประทานนนทบุรี
ด้านตะวันออก
จดกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน
สานักงานประถมศึกษาอาเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โครงการชลประทานนนทบุรี
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดคลองบางตลาดฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
(๔) บริ เวณที่ ๔ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๓ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๔.๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตรงที่ ต่ อ ตรงจากเส้ น ขนานระยะ
๒๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟาก
ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่นเป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
๔.๒ ด้านเหนือ
จดเส้ น ตรงที่ ต่ อ ตรงจากเส้ น ขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนประชาชื่น ฟาก
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ตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูด บรรจบกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จด เ ส้ น ข น า น ร ะ ย ะ ๒ ๐ ๐ เ ม ต ร กั บ
ศูนย์กลางถนนประชาชื่น
๔.๓ ด้านเหนือ
จดกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันตก
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ และวัดบางพูดนอก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้า

เจ้าพระยา
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๘
(๕) บริเวณที่ ๕ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๕
ด้านเหนือ
จดถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากใต้ และเส้ น
ตรงที่ต่อตรงจากถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองบางพูดบรรจบกับถนนประชาชื่น
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนประชาชื่น เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนเมืองทองธานี ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่
ปรากฏชื่อเป็นระยะ ๖๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้ นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน
ประชาชื่น
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปู
ล่าบรรจบกับ ถนนบอนด์ส ตรี ท ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่าเป็นระยะ
๑,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
(๖) บริ เ วณที่ ๖ หมายความว่ า พื้น ที่ใ นบริ เวณหมายเลข ๖.๑ ถึง ๖.๔ มีร ายการ
ดังต่อไปนี้
๖.๑ ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕
เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
๖.๒ ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕
เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๙ หมายเลข ๘.๑๒ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๘
๖.๓ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
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๖.๔ ที่ดินบริเวณสองฝั่งแม่น้าลัดเกร็ด ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริม
ฝั่งแม่น้าลัดเกร็ด
ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นบริเวณที่ ๘
(๗) บริเวณที่ ๗ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึง ๗.๑๔ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน
๗.๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๗.๓ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
๗.๔ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๗.๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
๗.๖ โรงเรียนวัดบางพูดในวิทยา
๗.๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
๗.๘ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๗.๙ โรงเรียนปากเกร็ด
๗.๑๐ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
๗.๑๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๗.๑๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๗.๑๓ โรงเรียนชลประทานวิทยา
๗.๑๔ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
(๘) บริเวณที่ ๘ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึง ๘.๑๖ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖
๘.๗
๘.๘
๘.๙
๘.๑๐
๘.๑๑
๘.๑๒
๘.๑๓

วัดโพธิ์ทองบน
วัดช่องลม
วัดสลักเหนือ
วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง)
วัดหงษ์ทอง
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
วัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม)
วัดบางพูดนอก
วัดเกาะบางพูด (วัดเกาะพญาเจ่ง)
วัดบางพูดใน
วัดบ่อ
วัดสนามเหนือ
วัดกลางเกร็ด
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๘.๑๔ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
๘.๑๕ วัดผาสุกมณีจักร
๘.๑๖ วัดเรืองเวชมงคล
(๙) บริ เวณที่ ๙ หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึง ๙.๘ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๙.๑ สถานีย่อยบางพูด การไฟฟ้านครหลวง
๙.๒ กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝ่ายก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้านครหลวง
๙.๓ สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอาเภอปากเกร็ด โรงพยาบาล
ปากเกร็ด และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
๙.๔ อาคารรังวัด กรมที่ดิน และสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
๙.๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙.๖ กองกากับการ ๓ กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๙.๗ สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชายบ้ า นปากเกร็ ด สถานสงเคราะห์ แ รกรั บ
เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตา
บอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปาก
เกร็ด ศูนย์สุ ขภาพสงเคราะห์จังหวัด นนทบุรี ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง
นนทบุรี
๙.๘ กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน ส านักงานประถมศึกษา
อาเภอปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี
ทั้งนี้ บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ บริเวณที่
๗ บริเวณที่ ๘ และบริเวณที่ ๙ ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔ ให้กาหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภายในบริ เวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท
ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด หรือจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซและสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ
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(๓) สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิ งส าหรับจาหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) คลังสินค้า
(๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๗) โรงกาจัดมูลฝอย
(๘) โรงซื้อขายเศษวัสดุ
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด หรือจาพวก ที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ โรงงานห้องเย็นซึ่งเป็นกิจการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและ
สถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิ งส าหรับจาหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์
ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๗) คลังสินค้า
(๘) โรงกาจัดมูลฝอย
(๙) โรงซื้อขายเศษวัสดุ
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด หรือจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ โรงงานห้องเย็นซึ่งเป็นกิจการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับจาหน่ าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
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(๔) อาคารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์
ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) คลังสินค้า
(๗) สถานีขนส่งสินค้า ที่มีลักษณะเป็นที่ขนถ่ายสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
(๘) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๙) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๑๐) โรงกาจัดมูลฝอย
(๑๑) โรงซื้อขายเศษวัสดุ
(ง) ภายในบริเวณที่ ๔ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท
ชนิด หรือจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับจาหน่าย ขาย ที่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๗) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๙) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(จ) ภายในบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๔) อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
(๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
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(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๙) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๑๐) โรงพยาบาล
(๑๑) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ ยวกับการผลิ ต หรือใช้วัตถุอันตราย หรือ
โรงงานที่ประกอบกิจการ โดยมีน้าทิ้งจากขบวนการผลิตเกินวันละ ๕ ลูกบาศก์เมตร
(๑๒) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่มีอัตราส่วนของ
ที่ว่างน้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(ฉ) ภายในบริเวณที่ ๖ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(๑) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด หรืออาคารเลี้ยงสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานหรือฌาปนสถาน
(๓) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๔) ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๖) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๗) โรงกาจัดมูลฝอย
(ช) ภายในบริ เ วณที่ ๗ ห้ า มบุ ค คลใดก่ อ สร้ า งอาคารที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ น อกเหนื อ จาก
การศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์
(ซ) ภายในบริเวณที่ ๘ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการ
ศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์
(ฌ) ภายในบริเวณที่ ๙ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกิจการ
ของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์
ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๔ ห้ามบุคคลใด ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามข้อ ๔ ก่อนหรือในวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ ๔
ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อน
วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อเทศบัญญัตินี้
ไม่ได้
ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดรักษาการตามเทศบัญญัตินี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
เห็นชอบ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีการ
เจริ ญ เติ บ โตด้ า นเศรษฐกิ จ และจ านวนประชากรท าให้ มี ก ารขยายตั ว ด้ า นการก่ อ สร้ า งอาคาร แต่ มี
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารใน
บางพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดเท่านั้น ซึ่งเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจาเป็นต้องมีกฎหมายในการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารในแต่ละบริเวณที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของชุมชน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ใน
ด้านผังเมือง การรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและการอานวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจาเป็นต้อง
ออกเทศบัญญัตินี้

บัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ ด
เรื่อง กาหนดบริเวณห้ ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑
๒

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

หมายเหตุ

๒

๓

(๑) กำรต้ ม นึง่ หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได้

ได้

(๒) กำรกะเทำะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้

(๕) กำรเก็บรักษำหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจำกพืช
ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้ ำ
(๘) กำรเพำะเชื ้อเห็ด กล้ วยไม้ หรือถัว่ งอก

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ได้

(๙) กำรร่อน ล้ ำง คัด หรือแยกขนำดหรือคุณภำพของผลิตผล
เกษตรกรรม
(๑๑) กำรฟั กไข่ โดยใช้ ต้ อู บ
๔

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์ ซึง่ มิใช่สตั ว์น ้ำ อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรฆ่ำสัตว์

ได้

(๒) กำรถนอมเนื ้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ ง
หรือทำให้ เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) กำรทำผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรูปจำกเนื ้อสัตว์ มันสัตว์
หนังสัตว์ หรือสำรทีส่ กัดจำกไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์
(๖) กำรล้ ำง ชำแหละ แกะ ต้ ม นึง่ ทอด หรือบดสัตว์ หรือ
ส่วนหนึง่ ส่วนใดของสัตว์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) กำรทำผลิตภัณฑ์จำกไข่ เพือ่ ใช้ ประกอบเป็ นอำหำร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยีย่ วม้ ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

๖

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น ้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๒) กำรถนอมสัตว์น ้ำ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ ง
หรือทำให้ เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ ง

ได้

ได้

ได้

(๓) กำรทำผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรูปจำกสัตว์น ้ำ หนังหรือ
ไขมัน สัตว์น ้ำ
๘

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
บรรจุในภำชนะทีผ่ นึก และอำกำศเข้ ำไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตำกแห้ ง ดอง
หรือทำให้ เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ ง
๙

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรสี ฝั ด หรือขัดข้ ำว
(๓) กำรป่ นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช

๑๐

(๔) กำรผลิตอำหำรสำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได้

(๖) กำรปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้ เป็ นเส้ น แว่น หรือแท่ง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอำหำรจำกแป้งอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำขนมปั ง หรือขนมเค้ ก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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(๑) กำรทำอำหำรหรือเครื่องดืม่ จำกผัก พืช หรือผลไม้ และ

บริเวณ
ลำดับที่

๑๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

(๒) กำรทำขนมปั งกรอบ หรือขนมอบแห้ ง

ได้

ได้

(๓) กำรทำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็ นเส้ น เม็ด หรือชิ ้น

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับน ้ำตำล ซึง่ ทำจำกอ้ อย บีช
หญ้ ำหวำน หรือพืชอื่นทีใ่ ห้ ควำมหวำนอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำน ้ำเชื่อม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) กำรทำน ้ำตำลจำกน ้ำหวำนของต้ นมะพร้ ำว ต้ นตำลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึง่ มิใช่อ้อย
๑๒

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ ชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
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หรือขนมหวำน อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๒) กำรคัว่ บด หรือป่ นกำแฟ หรือกำรทำกำแฟผง
(๓) กำรทำโกโก้ หรือขนมจำกโกโก้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) กำรทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจำกช็อกโกเลต

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๕) กำรทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดืม่ ชนิดผงจำกพืชอื่นๆ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๗) กำรเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือกำรเคลือบ
ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ ด้วยน ้ำตำล

ได้

ได้

(๘) กำรอบหรือคัว่ ถัว่ หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือกำรเคลือบ
ถัว่ หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้ วยน ้ำตำล กำแฟ โกโก้ หรือ
ช็อกโกเลต

ได้

(๑๐) กำรทำลูกกวำด หรือทอฟฟี่

ได้

ได้

ได้

(๑๑) กำรทำไอศกรีม

ได้

ได้

ได้

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

๑๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

(๖) กำรทำน ้ำมันสลัด

ได้

ได้

(๗) กำรบดหรือป่ นเครื่องเทศ

ได้

(๘) กำรทำพริกป่ น พริกไทยป่ น หรือเครื่องแกง

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่ใช้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่ องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อำหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้

๑๔

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรทำน ้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือย่อยน ้ำแข็ง

๒๐

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับน ้ำดืม่ เครื่ องดืม่ ทีไ่ ม่มี
แอลกอฮอล์ น ้ำอัดลม หรือน ้ำแร่ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
ได้

(๒) กำรทำเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่มีแอลกอฮอล์
(๔) กำรทำน ้ำแร่

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) กำรทำผลิตภัณฑ์จำกสิง่ ทอ เป็ นเครื่ องใช้ ในบ้ ำน

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรทำถุงหรือกระสอบ ซึง่ มิใช่ถงุ หรือกระสอบพลำสติก

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) กำรทำผลิตภัณฑ์จำกผ้ ำใบ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๔) กำรตบแต่งหรือเย็บปั กถักร้ อยสิง่ ทอ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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(๑) กำรทำน ้ำดืม่

๒๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกสิง่ ทอ ซึง่ มิใช่
เครื่ องนุง่ ห่ม อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้

๒๔ โรงงำนถักผ้ ำ ผ้ ำลูกไม้ หรือเครื่องนุง่ ห่มด้ วยด้ ำยหรือเส้ นใย
หรือฟอกย้ อมสี หรือแต่งสำเร็จ ผ้ ำ ผ้ ำลูกไม้ หรือเครื่ องนุง่ ห่ม
ทีถ่ กั ด้ วยด้ ำยหรือเส้ นใย

ซึง่ ไม่มีกำรฟอก ย้ อมสี

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

๓

๑

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๕ โรงงำนผลิตเสือ่ หรือพรมด้ วยวิธี ทอ สำน ถัก หรือผูกให้ เป็ นปุ๋ย
ซึง่ มิใช่เสือ่ หรือพรมทีท่ ำด้ วยยำงหรือพลำสติก หรือพรมน ้ำมัน
๒๖

ซึง่ ไม่มีกำรฟอก ย้ อมสี

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เชือก ตำข่ำย แห หรืออวน
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรผลิตเชือก
(๒) กำรผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว

๒๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกำย ซึง่ มิใช่รองเท้ ำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
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(๑) กำรตัดหรือเย็บเครื่ องนุง่ ห่ม เข็มขัด ผ้ ำเช็ดหน้ ำ ผ้ ำพันคอ
เนคไท หูกระต่ำย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ ำจำกผ้ ำหนังสัตว์
ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) กำรทำหมวก
๓๒ โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ซึง่ มิใช่เครื่องแต่งกำย หรือรองเท้ ำจำก
(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขำสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
(๒) ใยแก้ ว

ได้

๓๓ โรงงำนผลิตรองเท้ ำ หรือชิ ้นส่วนของรองเท้ ำ ซึง่ มิได้ ทำจำกไม้
ยำงอบแข็ง ยำงอัดเข้ ำรูป หรือพลำสติกอัดเข้ ำรูป
๓๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับไม้ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

(๑) กำรเลือ่ ย ไส ซอย เซำะร่อง หรือกำรแปรรูปไม้ ด้วยวิธีอื่น
ทีค่ ล้ ำยคลึงกัน

ได้

(๒) กำรทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้ ำต่ำง บำนหน้ ำต่ำง
บำนประตู หรือส่วนประกอบทีท่ ำด้ วยไม้ ของอำคำร

ได้

ได้

ได้

ได้

(๓) กำรทำไม้ วีเนียร์ หรือไม้ อดั ทุกชนิด

ได้

(๕) กำรถนอมเนื ้อไม้ หรือกำรอบไม้

ได้

๓๕ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุ หรือเครื่ องใช้ จำกไม้ ไผ่ หวำย ฟำง
อ้ อ กก หรือผักตบชวำ

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกไม้ หรือไม้ ก๊อก
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๓๖

ได้

อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำภำชนะบรรจุ เครื่ องมือ หรือเครื่องใช้ จำกไม้ และ
รวมถึงชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว
(๔) กำรทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจำกไม้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓๗ โรงงำนทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภำยในอำคำรจำกไม้
แก้ ว ยำง หรืออโลหะอื่น ซึง่ มิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่ องตบแต่ง
ภำยในอำคำรจำกพลำสติกอัดเข้ ำรูป และรวมถึงชิ ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว

ได้

๓๙ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุจำกกระดำษทุกชนิดหรือ
แผ่นกระดำษไฟเบอร์
๔๑

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ
(๑) กำรพิมพ์ กำรทำแฟ้มเก็บเอกสำร กำรเย็บเล่มทำปก
หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

๔๖

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรผลิตวัตถุทรี่ ับรองไว้ ในตำรำยำทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขประกำศ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรผลิตวัตถุทมี่ งุ่ หมำยสำหรับใช้ ในกำรวิเครำะห์
บำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือ
ควำมเจ็บป่ วยของมนุษย์ หรือสัตว์
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(๓) กำรผลิตวัตถุทมี่ งุ่ หมำยสำหรับให้ เกิดผลแก่สขุ ภำพโครงสร้ ำง
หรือกำรกระทำหน้ ำทีใ่ ดๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ หรือสัตว์
ทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ แต่วตั ถุตำม
(๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุทมี่ งุ่ หมำยสำหรับใช้ เป็ นอำหำร
เครื่องกีฬำ เครื่องสำอำง เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรประกอบโรคศิลปะ
และส่วนประกอบของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรนั ้น
๔๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ สบู่ เครื่ องสำอำง หรือสิง่ ปรุงแต่ง
ร่ำงกำย อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๓) กำรทำเครื่องสำอำง หรือสิง่ ปรุงแต่งร่ำงกำย

ได้

ได้

ได้

๔๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๕) กำรทำเทียนไข

ได้

(๗) กำรทำผลิตภัณฑ์ทมี่ ีกลิน่ หรือควัน เมื่อเผำไหม้

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

หมายเหตุ

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

๕๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำง อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๔) กำรทำผลิตภัณฑ์ยำง นอกจำกทีร่ ะบุไว้ ใน ลำดับที่ ๕๑
จำกยำงธรรมชำติ หรือยำงสังเครำะห์
๕๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลำสติก
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่ องเรือน หรือเครื่องประดับ
ได้

ได้

(๔) กำรทำภำชนะบรรจุ เช่น ถุง หรือกระสอบ

ได้

ได้

ได้

(๖) กำรทำผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ เป็ นฉนวน

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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และรวมถึงชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว

๕๕ โรงงำนผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื ้องเคลือบ เครื่องปั น้ ดินเผำ หรือ
เครื่ องดินเผำ และรวมถึงกำรเตรียมวัสดุเพือ่ กำรดังกล่ำว

ได้

ได้

ได้

ได้

๕๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม่ หรือผลิตภัณฑ์ปนู ปลำสเตอร์
๖๐

ได้

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้ บริสทุ ธิ์
หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั ้นต้ น ซึง่ มิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้ ำ (Non-Ferrous Metal Basic Industries)

๖๑

ได้

โรงงำนผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่ องใช้ ทที่ ำด้ วยเหล็กหรือเหล็กกล้ ำ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่ องมือหรือเครื่องใช้ ดงั กล่ำว

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

๖๒

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

โรงงำนผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่ องตบแต่งภำยในอำคำรทีท่ ำจำกโลหะ หรือโลหะเป็ น
ส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่ องตบแต่งดังกล่ำว

๖๓

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้
ได้

(๓) กำรทำส่วนประกอบสำหรับใช้ ในกำรต่อเรือ

ได้

(๕) กำรทำส่วนประกอบสำหรับใช้ กบั ระบบเครื่องปรับอำกำศ

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ
ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ
ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ
ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ

๖๔

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำภำชนะบรรจุ

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก

ได้

(๙) กำรทำเครื่องใช้ เล็กๆ จำกโลหะ

ได้

ได้

ได้

(๑๑) กำรอัดเศษโลหะ
(๑๒) กำรตัด พับ หรือม้ วนโลหะ
(๑๓) กำรกลึง เจำะ คว้ ำน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ ไป

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ ในกำร
ก่อสร้ ำง หรือติดตังอย่
้ ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำส่วนประกอบสำหรับใช้ ในกำรก่อสร้ ำงสะพำน
ประตูน ้ำ ถังน ้ำ หรือปล่องไฟ
(๒) กำรทำส่วนประกอบสำหรับใช้ ในกำรก่อสร้ ำงอำคำร

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

๑
๖๕

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

หมายเหตุ
๓

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องยนต์
เครื่ องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่ องกังหันดังกล่ำว

๖๖

ได้

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สำหรับใช้ ในกำรกสิกรรมหรือกำรเลี ้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่ำว

๖๗

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่ องจักร ส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์ โลหะหรือไม้

โรงเลือ่ ย ไส ทำเครื่ องเรือนหรือทำไม้ วีเนียร์

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

(๒) กำรทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องกลึง เครื่องคว้ ำน
เครื่ องเจำะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่ องเจียน
เครื่ องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่ องไส
(Shaping Machines)
(๗) กำรทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ
เครื่ องจับ (Jigs) สำหรับใช้ กบั เครื่องมือกล
๖๘

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ
ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
หลอมหล่อโลหะ

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
สำหรับอุตสำหกรรมกระดำษ เคมี อำหำร กำรปั่ นทอ
กำรพิมพ์ กำรผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว
กำรก่อสร้ ำง กำรทำเหมืองแร่ กำรเจำะหำปิ โตรเลียม
หรือกำรกลัน่ น ้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่ องจักรดังกล่ำว

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ
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อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องจักรสำหรับ

บริเวณ
ลำดับที่

๖๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

ได้

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ
๓

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องคำนวณ
เครื่ องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจำะ เครื่ องจักร
สำหรับใช้ ในกำรคำนวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนำล้ อก หรือเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์สำหรับปฏิบตั ิกบั ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน หรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่ องรวม

อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว
๗๐
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รำคำของขำย (Cash Registers) เครื่ งพิมพ์ดีด เครื่องชัง่ ซึง่ มิใช่
เครื่ องชัง่ ทีใ่ ช้ ในห้ องทดลองวิทยำศำสตร์ เครื่องอัดสำเนำซึง่ มิใช่
เครื่ องอัดสำเนำด้ วยกำรถ่ำยภำพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องสูบน ้ำ
เครื่ องอัดอำกำศหรือก๊ ำซ เครื่ องเป่ ำลม เครื่องปรับหรือถ่ำยเท
อำกำศ เครื่ องโปรยน ้ำดับไฟ ตู้เย็น หรือเครื่ องประกอบตู้เย็น
เครื่ องขำยสินค้ ำอัตโนมัติ เครื่ องล้ ำง ซัก ซักแห้ ง หรือรีดผ้ ำ
เครื่ องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่อยก ปั น้ จัน่ ลิฟต์ บันไดเลือ่ น
รถบรรทุก รถแทรกแตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ ในกำรอุตสำหรรม
รถยกซ้ อนของ (Stackers) เตำไฟ หรือเตำอบสำหรับใช้ ในกำร
อุตสำหกรรม หรือสำหรับใช้ ในบ้ ำน แต่ผลิตภัณฑ์นนต้
ั ้ องไม่ใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

๗๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

ได้

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑ์ทรี่ ะบุไว้ ในลำดับที่ ๗๐ เฉพำะทีใ่ ช้ ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์
ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ หม้ อแปลงแรงไฟฟ้ำ เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้ำ เครื่องใช้ สำหรับแผงไฟฟ้ำ เครื่ อเปลีย่ นทำงไฟฟ้ำ
เครื่ องส่ง หรือจำหน่ำยไฟฟ้ำ เครื่ องสำหรับใช้ บงั คับไฟฟ้ำ หรือ
เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ำ

๗๒ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ เครื่ อง
รับโทรทัศน์ เครื่องกระจำยเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
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แผ่นเสียง เครื่ องบันทึกคำบอก เครื่ องบันทึกเสียงด้ วยเทป
เครื่ องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภำพ (วิดิทศั น์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กทีไ่ ด้ บนั ทึกเสียงแล้ ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิด
มีสำย หรือไม่มีสำย เครื่ องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่ องรับส่ง
สัญญำณ หรือจับสัญญำณ เครื่องเรดำร์ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นตัว
กึง่ นำหรือตัวกึง่ นำชนิดไวทีเ่ กี่ยวข้ อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คำปำซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงทีห่ รือเปลีย่ นแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่ องหรือหลอดเรดิโอกรำฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงกำรผลิตอุปกรณ์ หรือชิ ้นส่วน
สำหรับใช้ กบั เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

๑

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ
๓

๗๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำหลอดไฟฟ้ำ หรือดวงโคมไฟฟ้ำ
(๓) กำรทำอุปกรณ์ติดตัง้ หรือเต้ ำเสียบหลอดไฟฟ้ำ
(Fixtures or lamp Sockets or Receptacles)
สวิตช์ไฟฟ้ำ ตัวต่อตัวนำ (Conductor Connectors)
อุปกรณ์ทใี่ ช้ กบั สำยไฟฟ้ำ หลอด หรือเครื่องประกอบ
สำหรับร้ อยสำยไฟฟ้ำ

ได้

ได้

ได้

๗๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเรือ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือ
หลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
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(๑) กำรต่อ ซ่อมแซม ทำสี หรือตอกหมันเรือในอูต่ อ่ เรือ นอกจำก
เรือยำง
(๒) กำรทำชิ ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๗๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
(๑) กำรสร้ ำง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภำพ
รถยนต์หรือ รถพ่วง

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

๗๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับจักรยำนยนต์ จักรยำนสำมล้ อ
หรือจักรยำนสองล้ อ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรสร้ ำง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภำพ
จักรยำนยนต์ จักรยำนสำมล้ อ หรือจักรยำนสองล้ อ

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรทำชิ ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับจักรยำนยนต์
จักรยำนสำมล้ อ หรือจักรยำนสองล้ อ

หลอมหล่อโลหะ
ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

๘๐

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

หมายเหตุ
๓

โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้ อเลือ่ น ทีข่ บั เคลือ่ น
ด้ วยแรงคน หรือสัตว์ ซึง่ มิใช่จกั รยำน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว

๘๑

ซึง่ ไม่มีกำรชุบ หรือ
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หลอมหล่อโลหะ

โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง
ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่ องมือ หรืออุปกรณ์

ซึง่ ไม่มีกำรล้ ำง ชุบ หรือ

วิทยำศำสตร์ทใี่ ช้ ในห้ องทดลอง หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ ในกำร ชัง่
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โดยใช้ สำรเคมี

ได้

ได้

ได้

ซึง่ ไม่มีกำรล้ ำง ชุบ หรือ
เคลือบผิวชิ ้นงำน
โดยใช้ สำรเคมี

๘๒ โรงงำนผลิตเครื่องมือหรือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับนัยน์ตำหรือ

ซึง่ ไม่มีกำรล้ ำง ชุบ หรือ

กำรวัดสำยตำ เลนส์ เครื่ องมือหรือเครื่องใช้ ทใี่ ช้ แสงเป็ นอุปกรณ์
ในกำรทำงำน หรือเครื่องอัดสำเนำด้ วยกำรถ่ำยภำพ

เคลือบผิวชิ ้นงำน
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๘๓ โรงงำนผลิตหรือประกอบนำฬิกำ เครื่ องวัดเวลำ หรือชิ ้นส่วน
ของนำฬิกำ หรือเครื่องวัดเวลำ

โดยใช้ สำรเคมี
ซึง่ ไม่มีกำรล้ ำง ชุบ หรือ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เคลือบผิวชิ ้นงำน
โดยใช้ สำรเคมี

๘๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นำก
หรืออัญมณี อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรทำเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มกุ ทองคำ
ทองขำว เงิน นำก หรืออัญมณี

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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(๓) กำรทำเครื่องมือ เครื่ องใช้ หรืออุปกรณ์กำรแพทย์

เคลือบผิวชิ ้นงำน

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

ได้

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๑) กำรทำเครื่องเล่น

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรทำเครื่องเขียนหรือเครื่ องวำดภำพ

ได้

ได้

ได้

๓

๑

๒

๓

หมายเหตุ

๑

๒

๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

๘๕ โรงงำนผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดงั กล่ำว
๘๖

โรงงำนผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ ในกำรกีฬำ
กำรบริหำรร่ำงกำย กำรเล่นบิลเลียด โบว์ลงิ่ หรือตกปลำ
และรวมถึงชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่ องมือหรือเครื่ องใช้ ดงั กล่ำว

๘๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ เครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใช้ ทมี่ ิได้ ระบุไว้ ในลำดับอื่น อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง
ดังต่อไปนี ้

กำรแสดง
(๔) กำรทำร่ม ไม้ ถือ ขนนก ดอกไม้ เทียม ซีป กระดุม ไม้ กวำด
แปรง ตะเกียง โป๊ ะตะเกียง หรือไฟฟ้ำ กล้ องยำสูบ หรือ
กล้ องบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) กำรทำป้ำย ตรำ เครื่องหมำย ป้ำยติดของ หรือเครื่อง
โฆษณำสินค้ ำ ตรำโลหะ หรือยำงแม่พิมพ์ลำยฉลุ (Stencils)

ได้

(๖) กำรทำแหคลุมผม ช้ องผม หรือผมปลอม

ได้

ได้

ได้

(๗) กำรทำผลิตภัณฑ์จำกวัสดุเหลือใช้ ทีม่ ิได้ ระบุไว้ ในลำดับใด

ได้

ได้

ได้

๘๘ โรงงำนผลิต ส่ง หรือจำหน่วยพลังงำนไฟฟ้ำ

ได้
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(๓) กำรทำเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่ องประดับสำหรับ

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๑

๙๐

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

โรงงำนจัดหำน ้ำ ทำน ้ำให้ บริสทุ ธิ์ หรือจำหน่ำยน ้ำไปยังอำคำร
หรือโรงงำนอุตสำหกรรม

๙๑

หมายเหตุ

ได้

โรงงำนบรรจุสินค้ ำในภำชนะโดยไม่มีกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรบรรจุสินค้ ำทัว่ ไป

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรบรรจุก๊ำซ

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

๙๓ โรงงำนซ่อมรองเท้ ำ หรือเครื่ องหนัง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๙๔ โรงงำนซ่อมเครื่ องมือไฟฟ้ำ หรือเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ สำหรับใช้ ในบ้ ำน
หรือใช้ ประจำตัว

ได้

๙๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำนทีข่ บั เคลือ่ นด้ วยเครื่ องยนต์
รถพ่วง จักรยำนสำมล้ อ จักรยำนสองล้ อ หรือส่วนประกอบของ
ยำนดังกล่ำว อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
(๑) กำรซ่อมแซมยำนทีข่ บั เคลือ่ นด้ วยเครื่องยนต์ หรือส่วน
ประกอบของยำนดังกล่ำว

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

(๒) กำรซ่อมแซมรถพ่วง จักรยำนสำมล้ อ จักรยำนสองล้ อ หรือ
ส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว
(๓) กำรพ่นสีกนั สนิม ยำนทีข่ บั เคลือ่ นด้ วยเครื่ องยนต์
(๔) กำรล้ ำงหรืออัดฉีดยำนทีข่ บั เคลือ่ นด้ วยเครื่องยนต์
๙๖

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

โรงงำนซ่อมนำฬิกำ เครื่ องวัดเวลำ หรือเครื่องประดับทีท่ ำด้ วย
เพชร พลอย ทองคำ ทองขำว เงิน นำก หรืออัญมณี

ซึง่ ไม่มีกำรแกะ ล้ ำง
หรือแปรสภำพวัตถุดิบ
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๙๒ โรงงำนห้ องเย็น

ได้

บริเวณ
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงำน

๙๗ โรงงำนซ่อมผลิตภัณฑ์ทมี่ ิได้ ระบุกำรซ่อมไว้ ในลำดับใด

บริเวณที่ ๑

บริเวณที่ ๒

บริเวณที่ ๓

บริเวณที่ ๔

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

โรงงำนจำพวกที่

๑

๒

๓

๑

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ
๓

๙๘ โรงงำนซักรีด ซักแห้ ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้ อมผ้ ำ เครื่ องนุง่ ห่ม
พรม หรือขนสัตว์

ได้

๑๐๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรตบแต่งหรือเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีกำรผลิต อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี ้
ได้

ได้

(๒) กำรทำ พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ
น ้ำมันเคลือบเงำอื่น

ได้

(๓) กำรลงรัก หรือกำรประดับ ตบแต่งด้ วยแก้ ว กระจก มุก
ทอง หรืออัญมณี
หมายเหตุ

ได้

ได้

ลำดับที่

หมำยถึง

ลำดับทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยโรงงำน

ได้

หมำยถึง

สำมำรถดำเนินกิจกำรโรงงำนได้ ภำยใต้ บงั คับของกฎหมำยว่ำด้ วยโรงงำน

โรงงำนจำพวกที่

หมำยถึง

จำพวกโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยโรงงำน

ได้

ได้
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(๑) กำรทำ พ่น หรือเคลือบสี

