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คํานํา 
 

เร่ืองกฎหมาย เปนเรื่องที่เขาใจยาก ตองอาศัยการตีความ ตองแปล แปลแลวก็ไมเขาใจอยูเชนนั้น จึง
ไมเปนที่แปลกใจวาหลายคนปฏิเสธที่จะรับรูกฎหมาย แตก็เปนเรื่องจําเปนเพราะหากเกิดพลาดพลั้งทําผิด
ขึ้นมาใครจะอางวาไมรูกฎหมายไมได เทศบัญญัติตาง ๆ ที่ตราข้ึนก็มีฐานะเปนกฎหมายเชนกัน ถึงแมวาจะ
เปนการขยายความ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดนอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจไว และมีบทลงโทษ
ผูฝาฝนเพียงเล็กนอย แตทุกคนก็ตองปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม หนังสือเลมนี้ไดนํา
เทศบัญญัติตาง ๆ ที่เทศบาลเมืองจันทบุรีตราขึ้นไว ตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน รวบรวมเปนรูปเลมเพื่อให
เกิดความสะดวกในการศึกษา คนควา ตลอดจนการนําไปปรับใช การอานเทศบัญญัตินี้บางครั้งอาจตองเปด
กฎหมายแมบท เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควบคูไปดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น จึง
หวังวาหนังสือเลมนี้คงอํานวยประโยชนแกผูปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี หรือผูที่สนใจทั่วไป 
พอสมควร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เร่ือง  กําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
พ.ศ. 2546 

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

หลักการ 
 

เพื่อกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ใหแกเจาหนาที่
ผูตรวจแบบแปลนการกอสราง 

 

เหตุผล 
เนื่องจากมาตรา 64 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
หักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือ    
ผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อนํามาจัดสรรเปนเงิน
คาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนการกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร นายชาง นายตรวจเขต ได
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จังจําเปนตองออกเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  กําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2546 

.................................................................. 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข เพิ่มเติมโดย

มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 64 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
เทศบาลเมืองจันทบุรีโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี จึงออกเทศบัญญัติ เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2546 ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2546” 

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่
สํานักงานเทศบาลเมอืงจันทบุรีแลว 7 วัน 

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายถึง นายกเทศมนตรี 
“เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร” หมายถึง ผูซ่ึงเจาพนักงาน

ทองถ่ินแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
“นายชาง” หมายถึง วิศวกรหรือสถาปนิกของเทศบาลหรือผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน

แตงตั้งเปนนายชาง 
“นายตรวจเขต”   หมายถึง ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 

ขอ 4 ใหเทศบาลหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่
ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไข 
เพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เปนจํานวนรอยละสิบของ
เงินคาธรรมเนียมดังกลาว 

ขอ 5 เงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่หักไวตามขอ 4 
ใหนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนการตรวจแนบแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารแกเจาหนาที่
ผูตรวจแบบแปลนการกอสราง หรือตัดแปลงอาคาร และนายตรวจดังตอไปนี้ 

5.1 เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือตัดแปลงอาคาร รอยละ 60 
5.2 นายชางรอยละ 20 
5.3 นายตรวจรอยละ 20 
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ขอ 6 เงินคาตอบแทน การตรวจแบบแปลนการกอสราง หรือดัดแปลงอาคารดังกลาว ใหเบิก

จายเงิน รับฝากจากการหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร โดยใหทํา
การเบิกจายไดเดือนละไมเกิน 1 คร้ัง 

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 

 
       ลงชื่อ  จักรเพชร  จิตงามสุจริต 
        (นายจักรเพชร  จิตงามสุจริต) 
         นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

                                      เห็นชอบ 
                   ลงชื่อ  พงษศักดิ์    เสมะกนิษฐ 
                  (นายพงษศักศักดิ์    เสมะกนิษฐ) 
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                     ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี   
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบรีุ 
เร่ือง  การขุดดนิและถมดิน  พ.ศ. 2546 

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

หลักการ 
 

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา  17 และมาตรา  26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและ             
ถมดิน  พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอรางเทศบัญญัติ เร่ือง การขุดดินและ    
ถมดิน  พ.ศ. 2546 ตอสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใชเปนเทศบัญญัติของเทศบาล
เมืองจันทบรีุ 

 

เหตุผล 
 
เนื่องจากในปจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่น

อยางกวางขวางแตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ จึงอาจกอใหเกิดอันตราย     
แกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชนได เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงเห็นเปนการสมควรที่จะตองตรา
เทศบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 ใหเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน   
พ.ศ. 2543 

เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงตราเทศบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 เพื่อเปนแนว
ทางการปฏบิัติในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตอไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  การขุดดนิและถมดิน พ.ศ. 2546 

.................................................................................... 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข เพิ่มเติม 

มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีและโดยอนุมัติของ
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรีไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2546” 

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี นับแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีแลว 7 วัน 

ขอ 3 ในบรรดา ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ตราไวแลวหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดใน

การขุดดินและถมดิน 
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน

ความลึกของบอดินที่จะขุด ความลาดเอียงของดิน ระยะหางของบอดินถึงที่ดิน หรือส่ิงกอสรางของบุคคลอื่น 
วิธีการปองกันการพังทลายของดิน หรือส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และ
บริเวณขางเคียงและระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดพรอมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับขุดดิน
เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน และใหหมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความสูง
ของเดินดินที่จะถม ความลาดเอียงของเนินดิน ระยะหางจากเนินดินถึงที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น 
วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง และวิธีการถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณ
ขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะถม พรอมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับถมดินเพื่อใหเปนไป
ตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาเสถียรภาพความลาดเอียงที่
ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน  

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไป หรือใชเปนทางสัญจรได 
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
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“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตามเทศ

บัญญัตินี้ 
ขอ 5 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปาก

บอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่กําหนดจะตองจัดทําแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาต ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ขอ 6 ในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรระยะหางจากขอบบนของลาดบอ
ดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น ใหเปนไปตามระยะการคํานวณทางวิศวกรรมโดยใหมีระยะ
ไมนอยกวาความลึกของบอดินที่จะขุด แตตองไมนอยกวาสิบเมตร 

ขอ 7 ในระหวางการขุดดินตองระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบอดินไมใหน้ําทวมขัง 
ขอ 8 การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผูขุดดินตองจัดใหมีส่ิงกัน

ตกหรือราวกั้นบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวน
พอสมควร ในเวลาระหวางพระอาทิตยตกดินถึงพระอาทิตยขึ้นดวย 

ขอ 9 ผูขุดดินตองติดตั้งปายเตือนอันตราย กวางไมนอยกวา 50 เซนตเิมตร และยาวไมนอยกวา 1 
เมตร โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกิน 40 เมตร รอบบอดิน ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลา 

ขอ 10 ผูขุดดินจะตองขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจง และเมื่อส้ินสุดการขุดดินจะตองปรับพื้นที่ใหเปนไป
ตามแบบแปลน 

ขอ 11 ผูใดประสงคจะทําการถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตรและมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแตสองเมตรขึ้นไปตองจัดทําแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาประเภทสามัญวิศวกร ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ขอ 12 ในการถมดินระยะหางจากขอบลางของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นใหเปนไป
ตามรายการคํานวณทางวิศวกรรมแตตองใหมีระยะไมนอยกวาความสูงของดินถม 

ขอ 13 ในกรณีท่ีผูถมดินจะทําการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะหางจากขอบลางของ
ลาดเนินดินถึงที่ดินนอยกวา 0.50 เมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง 

การถมดินตามวรรคหนึ่งหากจะตองทํากําแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
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ขอ 14 การถมดินในบริเวณที่ติดกับที่ติดตอกับสาธารณะ ผูถมดินจะตองจัดใหมีปายเตือน

อันตราย กวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1 เมตร ติดตั้งไวในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย
ตลอดเวลา 

ขอ 15 การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะตองจัดใหมีการระบายน้ําใหเพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเดือนรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง หรือบุคคลอื่นโดยระบายลงสูทอระบายน้ํา
สาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล แหลงน้ําสาธารณะ หรือจัดใหมีแหลงรับน้ําเพียงพอตอปริมาณน้ําที่จะตอง
ระบายออกจากเนินดิน  

ขอ 16 การขุดดินและถมดินใหกระทําไดเฉพาะในชวงเวลาระหวาง พระอาทิตยขึ้นถึง           
พระอาทิตยตก ถาจะกระทําในระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ 17 ในระหวางการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดิน เจาของที่ดินหรือผูแจง 
หรือผูคุมงานตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ  

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือส่ิงปลูก
สรางของบุคคลอื่น หรือทรัพยสินอันเปนสาธารณะประโยชน  

ขอ 18 หามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทิ้งไวบนขอบบอดิน หรือเนินดิน ยกเวนขณะทํางาน
ตําแหนงขอบนอกของลอเครื่องจักร ตองอยูหางจากขอบบอดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 

ขอ 19 ใบแจงการขุด/ถมดิน ใหใชแบบ ด 1 และใบรับแจงการขุด/ถมดิน ใหใชแบบ ด 2 ทาย
เทศบัญญัตินี้ 

ขอ 20 ผูขุดดินหรือถมดินรายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปฏิบัติให
ถูกตอง 

เจาพนักงานทองถ่ินตาม วรรค 1 ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายดวย 
ขอ 21 ผูขุดดินหรือถมดินรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษบท

กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ขอ 22 คาธรรมเนียมการขุดดินและถมดินใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
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ขอ 23 ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รักษาการและใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
     ประกาศ  ณ วันที่  7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
 
      ลงชื่อ   จักรเพชร  จิตงามสุจริต 
               (นายจักรเพชร  จิตงามสุจริต) 
                นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
 
 
 
 
 
เห็นชอบ 

ลงชื่อ  วิทยา   ปณฑแพทย 
  (นายวิทยา   ปณฑแพทย) 
 ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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แบบ ด. 1 

 
 
 
 
 

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

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

ขาพเจา...............................................เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  อยูบานเลขที่...........................ตรอก/ซอย
...............................ถนน...............................หมูที่...............ตําบล/แขวง................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท............................................. 

มีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนที่ปากบอ/ดินถม..........................
ตารางเมตร ในโฉนดดิน น.ส.3/น.ส.ก./ส.ค.1 (หรือเอาสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีช่ือเรียกอยางอื่น) เลขที่...................................... 
ที่ถนน.................................หมูที่..............ตําบล...............................แขวง..............................อําเภอเขต................................... 
จังหวัด................................. เขตองคการปกครองสวนทองถิ่น...................................กําหนดสําเร็จ............วัน 
ช่ือเจาของที่ดิน..................................................................................... 
ช่ือผูออกแบบและคํานวณ...................................................................... 
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

□ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด รวม ................ แผน 
□ สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดิน จํานวน 1 ชุด รวม ................ แผน 
□ เอกสารแสดงวิธีการขดุดินและถมดิน จํานวน 1 ชุด รวม ................ แผน 
□ สําเนาทะเบียนบานของผูแจง จํานวน 1 ฉบับ 
□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผูแจงเปนนิติบุคคล จํานวน 1 ฉบับ 
□ หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบใหบุคคลอื่นแจงแทน 
□ สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดิน จํานวน...............ฉบับ 
□ สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ฉบับ 
□ หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินในกรณีใหบุคคลอื่นขุดดิน/ถมดิน 
□ หนังสือรับรองของผูคํานวณพรอมสําเนาใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด 
□ เอกสารอื่น ๆ (ถามี)........................................................................................................... 

หมายเหต ุ
(1) ขอความไมใชใหขีดฆา (ลงลายมือช่ือ)............................................ผูแจง 
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง � ที่ตองการ (……………………………..) 

เลขที่.................................................... 
วันที่..................................................... 
ลงช่ือ...........................................ผูรับหนังสือ 
         (.........................................) 
ตําแหนง.............................................. 
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แบบ ด.2 
ใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบญัญัติการขุดดนิและถมดิน พ.ศ. 2543 

เลขที่...................../............................. 
เจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงจาก........................................................................................... 

ตามใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  เลขที่............................ 
วันที่.................................................................ไดตรวจสอบแลว  ปรากฏวา 

1.  ไมถูกตอง  ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันดังนี้ 
................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................... 
2.  ถูกตอง ใหผูแจงทําการขุดดิน/ถมดินไดตั้งแตวันที่............เดือน......................พ.ศ. ........ 

จนถึงวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ............ และใหเก็บคาธรรมเนียม...........................................บาท 
คาใชจาย...................................บาท รวมทั้งสิ้น...................................บาท (...................................................) 

ผูแจงตองปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
2.2 ตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ขอบัญญัติ ขอบังคับของ........................ 

..............................................วาดวย การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
2.3 ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 19 มาตรา 

20 มาตรา 25 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวย ปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดิน เปนตน 

2.4 หามขุดดินและถมดิน ระหวางเวลา..............................ถึงเวลา......................................... 
 
 

   หนังสือฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่..........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 ออกให  ณ  วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ............. 
 
 (ลงชื่อ)................................................... 
 (.................................................) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 
 

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

คาธรรมเนียม อัตรา หมายเหต ุ

คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน 2,000  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติ  เร่ือง  อนุมัติเทศบัญญัติ (ช่ัวคราว) 

เร่ือง  การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีมูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน  พ.ศ. 2542 

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

หลักการ 

ขอความเห็นชอบในการอนุมัติเทศบัญญัติ (ชั่วคราว)  เร่ือง  การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี 
มูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน  พ.ศ. 2542 

เหตุผล 

ดวยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ไดรับแจงจากจังหวัดใหออกเทศบัญญัติ  เรื่อง  การเก็บภาษี 
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน       
การพนัน  พ.ศ. 2542  โดยใหถือวาเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปนรีบดวน  ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี 
ดวนที่สุด ที่ จบ 0018/4539 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542 คณะเทศมนตรีจึงออกเทศบัญญัติ (ช่ัวคราว) ในเรื่อง
ดังกลาว โดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0018/7625       
ลงวันที่ 21 เมษายน 2542 และเนื่องจาก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 64 วรรค 2 และวรรค 3 กําหนดวา 
ในการประชุมสภาคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติช่ัวคราวเสนอตอสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาล
อนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็ 
เปนการตกไป คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลใหทําเปนเทศบัญญัติ 
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เทศบัญญัติ   

เร่ือง  อนุมัติเทศบัญญัติ(ช่ัวคราว)  เร่ือง  การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี มูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน  พ.ศ. 2542 

……………………………………..….. 

ตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ไดรับแจงจากจังหวัดจันทบุรีวา พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล 
พ.ศ. 2497 มาตรา 12 มาตรา 12 ทวิ และมาตรา 14 บัญญัติวา เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเพื่อเก็บ      
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการ      
เลนการพนัน  ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ดวนที่สุด ที่ จบ 0018/4539 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542 ใหออก     
เทศบัญญัติ (ชั่วคราว) ในเรื่องดังกลาว โดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2542 และไดประกาศใชบังคับในวันที่ 27 เมษายน 2542 

เนื่องจาก พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 64 วรรค 2 และวรรค 3 กําหนดวา ในการ 
ประชุมสภาคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวเสนอตอสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว 
เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนอัน    
ตกไป คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลใหทําเปนเทศบัญญัติ 

เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาล
เมืองจันทบุรี และโดยอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติ เร่ือง  อนุมัติเทศบัญญัติ(ช่ัวคราว)  เร่ือง  การเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการ      
เลนการพนัน  พ.ศ. 2542 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาล
เมืองจันทบุรี  เปนตนไป 

ขอ 3  อนุมัติใหใชเทศบัญญัติ(ชั่วคราว)  เรื่อง  การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน  พ.ศ. 2542  ไดตอไป 
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ขอ 14  ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และมีอํานาจวาง

ระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2542 
 
 (ลงชื่อ)  สุนทร   เจียมสกุล 
 (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
 นายกเทศบาลเมืองจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 อนุมัติ 
(ลงชื่อ)   ประพันธ   ชลวีระวงศ 
           (นายประพันธ   ชลวีระวงศ) 
            ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เร่ือง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2540 
………………………………… 

หลักการ 

ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมผูเรขาย  พ.ศ. 2528  เทศบัญญัติ 
เทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2528  และใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช 2484  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการออก
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมผูเรขาย  พ.ศ. 2528  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  
เรื่อง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2528  ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 จึงมีความ
จําเปนจะตองกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา
สุขลักษณะในการใช  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหาร  หรือสินคาอื่น  
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ําใช  และของใชตาง ๆ การจัดวางสินคาและการเรขายสินคา  
กําหนดเวลาสําหรับจําหนายสินคา  และการอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอ
สุขภาพ  รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ  เพื่อประโยชนของประชาชนและ
ควบคุมการจําหนายสินคา ในที่หรือทางสาธารณะตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ การออก
ใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และอัตราคาธรรมเนียมขั้นใหมใหสอดคลองกับ
ภาวการณปจจุบัน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว  มาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  และมาตรา 63  
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 

................................... 
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองจันทบรีุ  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง
จันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  การจําหนายสินคาในที่ 
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2540” 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  เมื่อพนกําหนด  7  วัน  นับแต
วันประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 3  ใหยกเลิก 
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมผูเรขาย  พ.ศ. 2528 
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2528 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอ่ืนใด ในสวนท่ีตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนเอกชนและ

ประชาชน  สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“เรขาย”  หมายความวา  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิไดจัดวาง 

อยูในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ  ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา 
ขอ 5  หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
ผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะอยูแลวกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ตองมายื่นคํา

ขอรับใบอนุญาต  ภายในเกาสิบวัน  นับแตวันใชเทศบัญญัตินี้ 
ขอ 6  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 
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(1) แตงกายสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย 
(2) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมยื่นลํ้าบริเวณที่กําหนด  รมหรือผาใบ

บังแดด  รวมทั้งตัวผูคาตองไมลํ้าลงในผิวจราจร 
(3) แผงสําหรับวางขาย  เชน  แคร  แทน  โตะ  ตองทําดวยวัตถุแข็งแรง  มีความสูง

จากพื้นตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาอยูเสมอ  ทั้งในระหวางทําการคาและ

หลังเลิกทําการคาแลว 
(5) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ 
(6) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เทศบาลเมือง

จันทบุรีกําหนด 
(7) หามพาด  ติดตั้งวางแผนค้ํา  เกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณ

เกี่ยวกับการขาย  รวมถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกตนไม  หรือตนไมโดยเด็ดขาด 
(8) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง 
(9) หามใชเครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือการกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดที่

กอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดรอน  รําคาญแกผูอ่ืน 
(10) หามนํารถยนต  รถจักรยานยนตหรือลอเล่ือน  ไปจอดบนทางเทาเพื่อจําหนาย

สินคา 
(11) หยุดประกอบการคา  กรณีมีเหตุพิเศษเพอประโยชนของทางราชการ  ตามที่

เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 
(12) หลังจากเลิกทําการคาตองเก็บวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการประกอบการคาออกจาก

บริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 
(13) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 7 การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวย

จําหนายจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 6(1)-(13) 
(2)  แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  เรียบรอย  รวมทั้ง  

สวมรองเทาขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหนายอาหาร 
(3)  ตัดเล็บมือใหส้ัน  ถามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวก  หรือระคายเคือง

ผิวหนังหรือนิ้วมือ  ตองปดปากแผลใหเรียบรอย 
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(4)  ไมสูบบุรี  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ
จําหนายอาหาร  หรือไมไอ  จาม  รดบนอาหาร 

(5)  ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพื้น  อยาง
นอย  60  เซนติเมตร 

(6) การจําหนายอาหารที่ตองมีการลางภาชนะอุปกรณ จะตองมี่ที่ลางภาชนะอุปกรณ 
และวางสูงจากพื้นอยางนอย 30 เซนติเมตร  และตองไมถายเทน้ําลางภาชนะ  อุปกรณที่มีเศษอาหารลงพื้น  
หรือลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

(7) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการจําหนายอาหารให
สะอาด  และใชการไดดีอยูเสมอ 

(8)  ใหปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใสอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช  
สําหรับประกอบอาหารดวยอุปกรณที่สามารถปองกันฝุนละออง  แมลงวัน  และสัตวซ่ึงเปนพาหะนําโรค 
รวมทั้งดูแลรักษาใหสะอาด  และใชการไดดีอยูเสมอ 

(9)  ใชน้ําสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช  ลางอาหาร  ภาชนะ  เครื่องใชและ
ปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(10)  ใชวัสดุ  ภาชนะ  อุปกรณที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใสหรือเตรียมทําประกอบ  
ปรุง  และจําหนายอาหาร 

(11)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภท  เปนแบบแหงและเปยกที่ ถูก
สุขลักษณะไวใหเพียงพอและไมถายเททิ้งในทอระบายน้ํา  หรือทางสาธารณะ 

(12)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 
เนื่องจากการจําหนาย  เตรียม  ทํา  ประกอบ  และเก็บอาหาร 

(13)  ปฏิบัติการอื่น ๆ เกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะ
สุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 8  การเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 

(1)  จําหนายสินคาบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได 
(2)  ตองแตงกายสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย 
(3)  มูลฝอยจากการเรขาย  หามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(4)  ในขณะที่เรขายสินคา  หามใชเครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือสงเสียง

ดังจนเกินเหตุเดือนรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
(5)  หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน ไปจอดตามทางเทาเพื่อขายสินคา 
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(6)  หยุดประกอบการคา  กรณีเหตุพิเศษ  เพื่อประโยชนของทางราชกาที่เทศบาล

เมืองจันทบุรีกําหนด 
(7)  ปฏิบัติกรอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 9  การเรขายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายหรือผูชวยจําหนาย

จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 8 (1)- (7) 
(2)  อาหารที่แรขายจะตองสะอาดปลอดภัย 
(3)  ใชวัสดุ  ภาชนะ  หีบหอ ที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใสอาหาร 
(4)  ดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องชั่ง  และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเรขายอาหารให

สะอาด  และใชการไดดอียูเสมอ 
(5)  จัดอาหารแยกตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ 
(6)  แตงกายดวยเส้ือผาที่มีแขน สะอาด เรียบรอย และสวมรองเทาขณะทําการเรขาย

อาหาร 
(7)  ตัดเล็บมือใหส้ัน  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 
(8)  ไมสูบบุหร่ี  หรือไป  จาม  รดอาหารในขณะทําการขาย 
(9)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 10  การเรขายสินคาอาหารทางน้ํา ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 7 (1) ขอ 8 (1) (2) (4) (5) และขอ 9 (2) (5) (7) (8) 
(2)  หามทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง 
(3)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 11  หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรค 

ติดตอที่ระบุไวหรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณะสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหะของโรคและไดรับแจงความ
เปนหนังสือแจงวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ  ซ่ึงระบุไวดังตอไปนี้ 

(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไขไทฟอยด 
(4)  โรคบิด 
(5) ไขสุกใส 
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(6) โรคคางหมู 
(7) โรคเร้ือน 
(8) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10)   โรคอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด 

ขอ 12  ถาปรากฏวาผูจําหนายหรือผูชวยจําหนาย  ผูใดเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรค    
ติดตอที่ระบุไวในขอ 11  ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  ถาอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะตอไปจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ 
ส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย 

ขอ 13  ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ  ตองอยูภายใตเงื่อนไข 
ดังนี้ 

(1)  ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามที่กําหนดไวในขอ 11 
(2)  เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 

ขอ 14  ผูใดจะรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   ใหยื่นคําขอตอ          
เจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบที่กําหนดพรอมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด  และรูปถาย  
หนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย คน
ละ 3 รูป เพื่อติดไวในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก 1 รูป 

ผูใดขอรับใบอนุญาตเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบที่กําหนด  พรอมกับเอกสารกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด  และรูปถาย  
หนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย 
คนละ 3 รูป เพื่อติดไวในทะเบียน 1 รูป  ในใบอนุญาต 1 รูป  และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก 1 รูป 

ขอ 15  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ
อนุญาตตามขอ 14 แลว ปรากฏวาถูกตองตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาต 
ตามแบบที่กําหนด  และบัตรประจําตัวผูรับใบอนุญาตตามแบบแลวแตกรณี 

ขอ 16  ผูใดรับใบอนุญาตตอง  ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายบัญญัตินี้ในกําหนด  สิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะตองชําระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนิน
กิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่ตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 
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การแจง  ตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับอนุญาต

ผูแทนหรือผูมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบตัวเลขหรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสง
หนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 
ของผูตองรับหนังสือและใหวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาว ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ
แลวแตกรณี 

ขอ 17 ในขณะที่ทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคา ในที่หรือทางสาธารณะ ผูไดรับ
ใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนไดเสมอ และทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคา ในที่หรือทาง
สาธารณะตามประเภทสินคาและลักษณะการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไดรับอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะตองติดบัตรสุขลักษณะ
ประจําตัวไวที่หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่จําหนาย 

ขอ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาตกับผูชวยจําหนวย ในที่หรือทาง
สาธารณะ ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน และหามไมใหโอนใบอนุญาต 

ขอ 19 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต ใหจําหนวยสินคาหรือเรขาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่กําหนดพรอมกับชําระ
คาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ขอ 20 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ขอ 21 เมื่อผูใดไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกการ

ดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด 
ขอ 22 หากผูใดไดรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินคาหรือ

ลักษณะวิธีการจําหนาย หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด
ใหยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ 

ขอ 23 หากปรากฏวาใบอนุญาตหือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ผูใดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนดเพื่อขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหมแลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสญูหายหรือถูกทําลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิน กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(3) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวนคนละ

3 รูป 
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ขอ 24 การออกแทนใบอนุญาตหรือการออกแบบสุขลักษณะประจําตัว ใหจําพนักงาน

ทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบตามที่กําหนดแลวแตกรณี โดยประทับตรา

สีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือช่ือเจาพนักงาน
ทองถ่ิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนขั้วใบแทน  

(2) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

(3) กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว ใหออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม ตามแบบที่
กําหนดแลวแตกรณี 

ขอ 25 ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 
(1)  คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(2)  ใบอนุญาตจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ 
(3)  บัตรประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(4)  คําขอรับใบอนุญาตเปนผูเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(5)  ใบอนุญาตเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(6)  บัตรประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(7)  คําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคา หรือเรขายสินคา ในที่หรือทาง

สาธารณะ 
(8)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  

ขอ 26  ผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย ตองจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตาม
เวลาที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 

ขอ  27  ผู ใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้  ในขอหนึ่ งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  76 แหง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ 28  ผูใดรับอนุญาตใหเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูใดกระทําความผิด
โดยฝาฝนเทศบัญญัตินี้ขอหน่ึงขอใด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน 
สิบหาวัน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาสองครั้งแลว ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตแทนการสั่งพักใชก็ได 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามความในวรรคแรก จะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบ
กิจการที่เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ 29  บรรดาใบอนุญาตแผงลอย ใบอนุญาตผูเรขายที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ให

ใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
ขอ 30  ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2540 
 

(ลงชื่อ)   สุนทร   เจียมสกุล 
           (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
       นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
 

 
 
 

        อนุมัติ 
(ลงชื่อ)     อานนท    พรหมนารถ 
            (นายอานนท    พรหมนารถ) 

 ปลัดจังหวัด  รักษาการแทน 
 ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 
 

ลําดับที่ รายการ 

กฎ 
กระทรวง 
ฉบับที่ 2 
(2536) 

เดิม 
กําหนด 
ใหม 

หมายเหต ุ

1. 
 
 
 

2. 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให 
จําหนายสินคาวางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธี 
การจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ 

ฉบับละ 
อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให 
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดย 
ลักษณะวิธีการเรขาย 

ฉบับละ 
 

 
 
 

500 
 
 
 

50 

 
 
 

24 
 
 
 

4 

 
 
 

360 
 
 
 

30 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2540 
………………………………… 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร 

เหตุผล 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และกาออกใบแทน
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในอาหารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน     
สองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายในตลาดแบบหนังสือแจงควรจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายตลาดแบบ
หนังสือรับรองการแจง อาตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตลอดจน
หลักเกณฑตาง ๆ เพื่อประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม ซ่ึง
การดําเนินการดังกลาว มาตรา 40  มาตรา 48  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2540 

………………………………… 
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี วาดวย สถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40  มาตรา 48 มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  

และมาตรา 65  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วัน นับแตวัน 
ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ตราไวเทศบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4  ในเทศบัญญัตินี้  
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 
(1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือ

ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 
(2)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ  

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช   ที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภค
ไดทันทีทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่
อ่ืนตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชหรือ
ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด หรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง 

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด   
ซ่ึงเปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร และสินคา ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว 
หรือที่อ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชเปนประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่    
สรางขึ้นอยางอื่น  ซ่ึงบุคคลอาจเขาไปอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนชุมชน เพื่อจําหนาย  
สินคา ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลว หรือของ
เสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง 
จัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  เปนครั้งคราวหรือตามที่
กําหนด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ 5  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากสถานที่
ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ 6  ความในขอ 5 ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้ 
(1) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
(2) การขายของในตลาด 
(3) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ 7  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวย
สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

ก.  สถานที่สะสมอาหาร 
(1) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  
(2) พื้นทําดวยวตัถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 
(3) จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 
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(4)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตาม

เกณฑมาตรฐานที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 
(5)  จัดสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐานที่

เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 
(6)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 
(7)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ข.  สถานที่จําหนายอาหาร 

(1)  จัดสถานที่ตามกําหนดไวในขอ ก. (1)-(6) 
(2)  จัดใหมีโตะ  เกาอ้ี  หรือ  หรือที่นั่งอยางอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
(3)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย 
(4)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา  ประกอบปรุง  เก็บ 

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่เทศบาล
เมืองจันทบุรีกําหนด 

(5)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

(6)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณเพียงพอ 
(7)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันอันตรายตอสุขภาพ 

รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ เนื่องจากการจําหนาย ทําประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
(8)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถ่ิน 
(9)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 8  อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวา สามารถใชประกอบการ

นั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาหาร 
ขอ 9  ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต ผูขอรับหนังสือ

รับรองการแจง งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 7 และขอ  เพียงเทาที่เห็นสมควรหรือจะ
เปลี่ยนแปลงอยางใดเพื่อใหเหมาะสมแกกิจการที่ใชควบคุมนั้น ทั้งนี้ การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ขอ 10  ผูใดรับใบอนุญาตหรือผูใดรับหนังสือรับรอง ตองดูแลสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 
(2)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตองดวยสุขลักษณะ 
(3)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 
(4)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาใหสะอาดอยู

เสมอ 
(5)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 11  ผูใดไดรับใบอนุญาตหรือผูใดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย ทําประกอบ ปรุง 
และเก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของใชอ่ืน ๆ รวมทั้งสุขลักษณะ
สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการ ดังตอไปนี้ 

(1)  วาง เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน
สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

(2)  ใชเครื่องปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปด
นั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(3)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถ
ปองกันสิ่งปนเปอนได และหามจําหนายอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกนั 

(4)  การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ รวมทั้ง
ปองกันมิใหเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

(5)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ ตองทําใหสะอาดและผานความรอน ฆาเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอ่ืนใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(6)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 
(7)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
(8)  ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติ

ตนใหถูกสุขลักษณะสวนบุคคล 
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(9)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 12  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง

หรือใชบุคคลที่ปวยหรือเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
ขอ 13  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอย

ตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบกําหนด พรอมกับหลักฐานตาง ๆ 
ตามที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนด 

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบที่กําหนด พรอมกับหลักฐานตาง ๆ เชนเดียวกับที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจงตาม
แบบที่กําหนด เพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราว ในระหวางที่เจา
พนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงตามที่ขอ 

ขอ 14  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําขออนุญาต
หรือการแจงแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตาม
แบบที่กําหนดหรือออกหนังสือรับรองการแจงตามที่กําหนดแลวแตกรณี 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนด 
สิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับอนุญาต ผูแจงผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงแลวแต
กรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตอง
ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูใดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะ
ไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

การแจงตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแจง 
ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง แลวแตกรณีทราบ ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอม 
รับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจง หรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นได
งาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว 
ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี 

ขอ 15  เม่ือไดรับใบอนุญาต หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง ผูใดประสงคขอตออายุ
ใบอนุญาต หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด 
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ 

ขอ 16  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตหรือ
วันที่ออกหนังสือรับรองการแจง 
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ขอ 17  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง ไมประสงคจะประกอบการ

ตอไปใหยื่นคํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด 
ขอ 18  หากผูใดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง ประสงคจะแกไขรายการใน

ใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด 
ขอ 19  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด       

ในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง แลวแตกรณี จะตองยื่นคําขอตอ        
เจาพนักงานทองถ่ินตามที่กําหนด เพื่อรับใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐานตอไปนี้ 

 (1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย  
(2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ 20  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้  

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบที่กําหนด 
แลวแตกรณี โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมี วัน เดือน ป ทองถ่ินในใบแทนและ
ตนขั้วใบแทน 

(2) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม แลวแตกรณี เลมที่ เลขที่ 
ป พ.ศ. ของใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ขอ 21  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) คําขอรบัใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(2) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
(3) ใบแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
(4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 
(5) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
(6) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 
(7) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
(8) คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง เพื่อจัดตั้งสถานที่จําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร 
(9) คํารองขออนุญาตตาง ๆ  
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ขอ 22  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใด มีความผิดมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ขอ 23  ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2540 
 

(ลงชื่อ)   สุนทร   เจียมสกุล 
          (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
       นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
 
 
 
 
       อนุมัติ 
(ลงชื่อ)   อานนท   พรหมนารท 
         (นายอานนท   พรหมนารท) 
      ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน 
         ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2540 
........................................ 

 

หลักการ 
 
ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ตลาดเอกชน  พ.ศ. 2528  และเทศบัญญัติ

ของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2528  โดยใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี วาดวย  
ตลาด แทน 

 

เหตุผล 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการออก
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง  ตลาดเอกชน  พ.ศ. 2528  และเทศบัญญัติของเทศบาลเมือง
จันทบุรี  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2528 ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมี
ความจําเปนตองกําหนดเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง ส่ิงปลูกสราง การจัดสถานที่ การวางสิ่งของ การรักษา
ความสะอาด การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การปองกันเหตุรําคาญและการระบาดของโรค 
สุขลักษณะของผูขายและผูชวยขายในตลาด และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทําประกอบ เก็บ 
หรือสะสมอาหาร รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ และคาธรรมเนียมขึ้น
ใหม ใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 และ
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติจึงจําเปนตองตรา 
เทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2540 
……………………….. 

 

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  ตลาด 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองจันทบุรี  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรีเร่ือง ตลาด พ.ศ. 2540   
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วัน นับแตวัน

ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ขอ 3. ใหยกเลิก 

(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ตลาดเอกชน  พ.ศ. 2528 
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ตลาดสาธารณะ  พ.ศ. 2528 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่น ๆ ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัติ
นี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4. ในเทศบัญญัตินี้  
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพื่อจําหนายสินคา

ประเภทสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้      
ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาใชเปนชุมชนเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา หรือเปนครั้งคราวหรือตามวนัที่กําหนด 

ขอ 5. หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด ภายหลังจากการที่เจา

พนักงานทองถ่ิน ไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแก กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคการของ
รัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามขออ่ืนในเทศบัญญัตินี้ดวย และเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข เปนหนังสือให   
ผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
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ขอ 6. ผูใดจะจัดตั้งตลาด ตองยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดพรอมดวย

แบบกอสรางและรายการปลูกสรางในสถานที่จะตั้งตลาด ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ในกรณี ตลาดที่ไดเปดดําเนินการมากอนประกาศใชเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข อาจผอนผันใหทําการปรับปรุงตามขอ 9 ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 7. เมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดจัดสถานที่ตั้งตลาดและ
เครื่องอุปกรณสําหรับตลาดตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไวในขอ 9 10 และขอ 11 แลวกใ็หออก
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด โดยใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 2,000 บาท  

ขอ 8. ผูรับใบอนุญาตตามขอ 7 แลวจะขอเปลี่ยนตัวผูรับใบอนุญาตได โดยยื่นเรื่องขอ
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม สําหรับการนี้ 

ขอ 9. สถานที่ตั้งตลาดและการปลูกสราง ในสถานที่นั้นตองจัดใหไดสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
1) ตองตั้งอยูในที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาไมนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
2) อาคารตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
3) บริเวณพื้นตองทําดวยวัตถุถาวร มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง

อยูได 
4) ตองมีทางระบายน้ําทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย เพื่อรับน้ําใหไหลไปสู

ทางระบายน้ําสาธารณะไดสะดวก และตองมีการกําจัดน้ําโสโครก ตามความเห็นของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

5) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศใหเพียงพอตามความเห็นของเจาพนักงาน
สาธารณสุข 

6) ที่วางของขายตองมีลักษณะ ตอไปนี้ 
ก. ตองมีพื้นที่ไมต่ํากวา 2 ตารางเมตร สูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร สําหรับ

ตลาดขายปลีก หรือสูงไมนอยกวา 15 เซนติเมตร สําหรับตลาดขายสง ทําดวยวัตถุถาวรทึบถูกสุขลักษณะ 
แยกเปนหมวดหมู เหมาะสมตามประเภทสินคาและกําหนดหมายเลขประจําแตละที่ไวใหชัดเจน 

ข. ตองจัดที่นั่งสําหรับผูขายไวโดยเฉพาะ เหมาะสมแยกตางหากจากที่วาง  
ขายของ และสะดวกตอการเขาออก 

ค. หากจะสรางที่วางของขายซึ่งมีลักษณะพิเศษตางหากจากที่กลาวขางตน 
จะตองสรางใหถูกสุขลักษณะทําความสะอาดไดงายตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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7) ทางเดินของตลาดมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

ก. ทางเขาออกของตลาดตองมีอยางนอยหนึ่งทางกวางไมนอยกวา 4 เมตร ใน
กรณีที่ทางเขาออกลอดใตอาคารอื่น จะตองสูงไมนอยกวา 5 เมตร 

ข. ทางเดินสําหรับผูซ้ือของภายในตลาดตองกวางอยางนอย 2 เมตร  
8) ตองทํารั้วหรือประตูกั้นหรือส่ิงปองกันไวเพื่อมิให คนและสัตวเขาไปพลุกพลาน 
9) ตองจัดใหมีสวม เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชจํานวนและสถานที่ตั้งตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
10) ตองจัดใหมีที่สําหรับลางสินคา พรอมติดตั้งทอน้ําประปา และทอระบายน้ําทิ้งให

เพียงพอ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
11) ตองปฏิบัติการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  
ขอ 10. ในกรณีที่สถานที่ที่ตั้งเปนตลาดและการปลูกสรางในสถานที่นั้นมีลักษณะพิเศษได

สุขลักษณะมีการระบายอากาศ โดยใชเครื่องปรับอากาศและไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุข 
สถานที่ตั้งและการปลูกสรางในสถานที่นั้นอาจไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 9 ก็ได 

ขอ 11. ผูจัดตั้งตลาดตองจัดใหมีเครื่องอุปกรณและสิ่งอื่น ๆ อันจําเปนสําหรับสุขลักษณะ
ของตลาดดังตอไปนี้ 

1) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยอันไดสุขลักษณะใหมีขนาด จํานวนเพียงพอและ
ตั้งอยูในสถานที่ที่เหมาะสม ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

2) น้ําสะอาดพรอมทั้งที่เก็บสํารองน้ําใหมีเพียงพอและสะดวกแกการใชสําหรับ    
ลางมือ ลางสินคา และลางตลาด 

3) เครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับสุขลักษณะของตลาดตามคําแนะนําของ     
เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 12. ผูรับใบอนุญาตจะตองดูแลและควบคุม ใหผูเขาขายในสถานที่ตั้งตลาดปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้  

ขอ 13. เมื่อผูใดรับใบอนุญาต ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด ใหยื่นคําขอ
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่กําหนด พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ขอ 14. ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ขอ 15. เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการตอไปใหยื่นคําขอบอกเลิกการ

ดําเนินการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่กําหนด 
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ขอ 16. หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูใดรับ

ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนดเพื่อขอรับใบแทน ใบอนุญาตใหม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี 
พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

1) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทําลาย 
2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ 17. การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 

1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบที่กําหนด โดยประทับตราสีแดง คําวา 
“ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมลงลายมือช่ือ เจาพนักงานทองถ่ิน หรือ     
ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

2) บันทึกดานหลังตนขั้ว ใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ 18. ผูรับใบอนุญาตตองรักษาตลาด ตลอดจนของใชทั้งมวลใหตองดวยสุขลักษณะและ
เรียบรอย ดังตอไปนี้ 

1) ตองรักษาสวมใหไดสุขลักษณะอยูเสมอ 
2) ตองจัดใหมีคนทําความสะอาด จํานวนเพียงพอและตองทําความสะอาดใหสะอาด

อยูเสมอ 
3) ตองจัดการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตลาด ตามขอบังคับของทองถ่ิน หรือ

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
4) ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอภายในตลาดเวลากลางคืน 
5) ดูแลมิใหบุคคลใด นอกจากผูมีหนาที่เฝาตลาดใชตลาดเปนที่หลับนอน 
6) ตองจัดส่ิงของใหเรียบรอยปลอดภัยจากสัตวนําโรคตาง ๆ และสะดวกแกการทํา

ความสะอาดระหวางเวลาเปดตลาด 
7) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําส่ังของ        

เจาพนักงานทองถ่ิน 
ขอ 19. หามมิใหผูใดวางสิ่งของกีดขวางในตลาดตามทางเขาสูตลาดทางเดินรอบตลาดและ

หามมิใหผูใดกอเหตุรําคาญในบริเวณตลาด ดังตอไปนี้ 
1) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด แตไมหามกับสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพือ่ขาย

เปนอาหาร 
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2) สะสม หมักหมม หรือเทสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรกรกรุงรัง หรือ
เปนที่เพราะพันธุสัตวนําโรค หรือเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น 

3) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งเปนที่เดือดรอนแกผูอ่ืน หรือนาจะเกิดอันตราย  
4) ทําใหน้ําสะอาดสําหรับใชในตลาดเกิดสกปรกขึ้นจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน

อันตรายตอสุขสภาพ 
5) ถาย เท ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่อ่ืนใดนอกจากที่ที่ซ่ึงจัดไวสําหรับรองรับสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
6) การกระทําอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน ตามความเห็นของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
ขอ 20. ในการเขาขายของในตลาด ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 
1) วางสิ่งของอยูในขอบเขตที่วางขายของซึ่งจัดไว ถาวางล้ําออกมาใหถือวาวาง

ส่ิงของกีดขวางในตลาด และหามมิใหวางสิ่งของสูงกวา 125 เซนติเมตร จากพื้นที่ตลาด เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุข 

2) วางสินคาใหถูกตองตามี่วัดไว สําหรับประเภทนั้น 
3) แตงกายใหสะอาดตามที่เจาพนักงานสาธารณสขุเห็นชอบ 
4) ใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะ หรือเครื่องสําหรับประกอบปรุงอาหารใหพน

ฝุนละออง สัตวนําโรค และรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 
5) ใชน้ําสะอาดในการปรุง แช ลางอาหาร และภาชนะ 
6) ใชภาชนะและเครื่องใชในการบริโภคที่สะอาด และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
7) ใชวัตถุที่สะอาด หอ หรือใสของใหแกผูซ้ือ 
8) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวย หรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ ทําการ

ประกอบ ปรุง หรือขายอาหาร 
9) ทําความสะอาดที่วางของขายทุกวันกอนขายและเลิกขาย 
10) ใหมีภาระรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ตามความเห็นชอบจากเจาพนักงาน

สาธารณสุข ประจําที่วางขายของตน 
11) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะและเรียบรอยตามคําแนะนําของ            

เจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
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ขอ 21. หามมิใหผูขายและผูชวยเขาขายของในตลาด ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหาร
และส่ิงของอยางอื่นในตลาด เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอ หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจ  
ปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรค 

ขอ 22. ใหเปดตลาดตั้งแต 03.00 น. และปดตลาดเมื่อถึงเวลา 22.00 น. เวนแตจะไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่นในใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนพิเศษ 

ขอ 23. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ขอหนึ่งขอใดมีความผิดตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ 24. ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดหรือใชสถานที่ใดเปนตลาด กระทําความผิดโดยฝาฝน
เทศบัญญัติน้ี เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน ในกรณีที่ผูรับ
ใบอนุญาตสั่งพักใชใบอนุญาตมาสองครั้งแลว ถากระทําผิดอีก เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เสียก็ได 

ขอ 25. ผูขายหรือผูชวยขายของในตลาดผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามมาตรา 78 
แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ขอ 26. บรรดาใบอนุญาตตลาดเอกชนที่ไดออกกอนเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น 

ขอ 27. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2540 

 
(ลงชื่อ)   สุนทร   เจียมสกุล 
          (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
       นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
       อนุมัติ 
(ลงชื่อ)   อานนท   พรหมนารท 
         (นายอานนท   พรหมนารท) 
      ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน 
         ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี

เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
………………………………………….. 

 

หลักการ 
 

เพื่อแกไข ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการจดัเก็บและอัตราคาธรรมเนียม การออก ใบอนุญาต
ใหประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบญัญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่องกิจการที่เปนอันตราบตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 

ยังมีความไมเหมาะสมในการกําหนดลักษณะในกจิการบางประเภท และอัตราคาธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต มีปญหาในการเก็บคาธรรมเนียมในกิจการบางประเภท ดังนั้น เพือ่แกไขเพิ่มเตมิลักษณะใน
กิจการบางประเภท และกาํหนดวิธีการจดัเก็บและคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึน้ จึงจําเปนตองตราเทศ
บัญญัติขึ้น 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
........................................................ 

 
โดยที่เปนการสมควร แกไขเพิ่มเติม เทศบญัญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม

โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 และมาตรา 
63 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง
จันทบุรี และโดยความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดจนัทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้  

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545” 

ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วนั นบัตั้งแต
วันประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบรีุ  

ขอ 3. ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปนขอ 4 ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ืองกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540  

“อาคารชุด หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ ออกเปนสวน ๆ โดย
แตละสวนประกอบโดยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธรวมในทรัพยสินสวนกลาง” 

“หอพัก หมายความวา ที่พกัอาศัยสําหรับนักเรียน นักศกึษา” 
“หองเชา หมายความวา อาคารที่กอสรางเปนหองเพื่อใหผูเชาพักอาศยั” 
“หองแบงเชา หมายความวา หองที่เจาของอาคารแบงใหผูเชาพักอาศัย” 
“กิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน หมายความวา กิจการเกี่ยวกับบานเชา” 
“บานเชา หมายความวา บานหลังเดี่ยวจดัใหเชา” 
ขอ 4. ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 ในรายการที่ 9 ลําดับที่ 4 และใหใชขอความตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย
เทศบัญญัตินี้แทนเมื่อพนกําหนด 7 วัน นับแตวันประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 
สําหรับสวนอื่นที่ไมไดแกไขคงใชตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมเดิม 
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ขอ 5. บรรดาใบอนุญาตกิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดกอนออกใชเทศบัญญัติฉบับ

นี้ใหคงใชตอไปจนสิ้นใบอนุญาตนั้น 
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม เทศบัญญัติและหมี

อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2545 
 

(ลงชื่อ)   จักรเพชร   จิตงามสุจิตร 
          (นายจักรเพชร   จิตงามสุจิตร) 
           นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
 
 
 
 
       อนุมัติ 
(ลงชื่อ)   อานนท   พรหมนารท 
         (นายอานนท   พรหมนารท) 
      ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน 
         ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 

ลําดับที่ รายการ บาท 
4 ก. การประกอบกิจการ หอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
1. หองละ 
2. มีตั้งแต 160 หองขึ้นไป 

ข. การประกอบกิจการบานเชา 
1. หองละ 
2. มีตั้งแต 160 หองขึ้นไป 

 
 

    30 
4,800 

 
   10 
1,600 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 
........................................................ 

 

หลักการ 
 

เพื่อแกไขปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการจดัเก็บ และอัตราคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาต 
ใหประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบญัญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง กิจการที่เปนอันตราบตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 

ยังมีความไมเหมาะสม ในการกําหนดลักษณะในกิจการบางประเภท และอัตราคาธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต มีปญหาซ้ําซอนและมีปญหาในการเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมในกจิการบางประเภท ดงันั้น เพื่อ 
แกไขเพิม่เติมลักษณะในกิจการบางประเภท และกําหนดวิธีการจัดเก็บและคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติขึ้น 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี
เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 

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

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเทศบญัญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม 
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 63 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองจันทบรีุ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองจันทบุรี จึงตราเทศบัญญัตินี้ไว  ดงัตอไปนี้  

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ แกไข เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2541”  

ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วัน นบัแตวนั
ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมอืงจันทบุรี 

ขอ 3. ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้ เปนขอ 11. วรรค 2 ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 

“การจัดเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก กรณี ที่ประกอบการคาหลายประเภทในสถานที่
เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่มีอัตราสูงเต็มอัตราเพียงประเภทเดียว ประเภทอื่นใหเรียกเก็บเพียงกึ่ง
อัตราและสําหรับการประกอบการคาประเภทเดยีวกันหลายลักษณะในสถานที่เดียวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
อัตราสูงแตเพยีงลักษณะเดียว” 

ขอ 4. ใหยกเลกิบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 ในรายการที่ 2 ลําดับที ่9, 25 รายการที่ 6 ลําดับที่ 4 รายการที่ 7 ลําดับที่ 2, 
3 รายการที่ 8 ลําดับที่ 2 รายการที่ 9 ลําดับที่ 1 รายการที่ 11 ลําดับที่ 3, 4 รายการที่ 13 ลําดับที่ 5, 8 และใหใช
ขอความตามบญัชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้แทน สําหรับสวนอื่นที่ไมไดแกไขใหคงใชตามบัญชี
อัตราคาธรรมเนียมเดมิ 
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ขอ 5. บรรดาใบอนุญาตกิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนใชเทศบัญญัติ      

ฉบับนี้ใหคงใชตอไปจนสิ้นใบอนุญาตนั้น 
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีเมอืงจันทบุรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2541 
 

(ลงชื่อ)   สุนทร   เจียมสกุล 
          (นายสนุทร   เจียมสกุล) 
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
 

(ลงชื่อ)    อมร   อนันตชัย 
         (นายอมร   อนันตชัย) 
    ผูวาราชการจังหวดัจันทบรีุ 
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ลําดับ รายการ บาท 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3.  กิจการที่เกีย่วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดืม่ 
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่น 

ก. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด โดยใชเครื่องจักร 
ข. การผลิตอาหารบรรจุอ่ืนใหที่ไมเขาขาย ก. 

การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพือ่การ 
บริโภคในครัวเรือน 

ก. การผลิตน้ําแข็งกอนใหญ 
ข. การผลิตน้ําแข็งหลอด น้ําแขง็เกล็ด หรือน้ําแข็งอื่น 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร 
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือ โลหะอื่นใด 
ยกเวนกิจการในขอ (1) 

ก. โดยใชเครื่องจกัร 
ข. โดยใชกําลังไฟฟา 
ค. โดยใชเครื่องจกัรหรือกําลังไฟฟา 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ก. การซอมการปรับแตงรถยนต 
ข. การตั้งศูนยถวงลอ 
ค. การซอม การปรับแตงรถจักรยานยนต 
ง. การซอม การปรับแตงเครื่องจักร เครื่องกล 

การประกอบธรุกิจเกีย่วกับยานยนต เครื่องจกัร หรือเครื่องกล ซ่ึงไมมีไวบริการ 
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

ก. รถยนต 
ข. รถจักรยานยนต 
ค. เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 
 

8,000 
4,000 

 
 

10,000 
3,000 

 
 
 

4,000 
2,000 
1,000 

 
 
 

4,000 
3,000 
2,500 
2,000 

 
 
 

10,000 
3,000 
2,500 
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ลําดับ รายการ บาท 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

8 

8.  กิจการที่เกีย่วกับไม 
การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ  
การตัดไมดวยเครื่องจักร 

ก. กิจการโรงเลื่อยโดยใชเครื่องจักร 
ข. การเลื่อย  การซอย  การไส  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร ที่ไมเขาขาย ก. 
ค. การขัด  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้วโดยใชเครื่องจักร     

9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

ก. อาบ  อบ  นวด 
ข. นวดแผนโบราณ 

11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

ก. ใชเครื่องจักร 
ข. ไมใชเครื่องจักร 

การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุคลายคลึง 
ก. สะสมซีเมนต 

เกินกวา  40 ตัน 
ไมเกินกวา  40 ตัน 

ข. สะสมหิน  ทราย  หรือวัตถุคลายคลึง 
ค. การผสม 

13.  กิจการอื่น ๆ  
การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

ก. เกินกวา  100  กิโลกรัม 
ข. เกินกวา  50  กิโลกรัม  แตไมเกิน  100  กิโลกรัม 
ค. ไมเกิน  50  กิโลกรัม 

การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงของ 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540 
........................................................ 

 

หลักการ 
 

ใหยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2528  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2529  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2530  โดยใหมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2540 

 

เหตุผล 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช 2484  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการออก
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  
พ.ศ. 2528  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2529  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ไดถูกยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2530  เร่ือง  กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2538  มีผลใชบังคับจึงมีความจําเปนจะตองกําหนดกิจการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุม กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
สําหรับผูดําเนินกิจการ  การขอและการตอใบอนุญาต  อัตราคาธรรมเนียม  และการอื่นที่  จําเปนเพื่อให
ถูกตองดวยสุขลักษณะขึ้นใหม  ใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว มาตรา 32 
มาตรา 54 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติจึง
จําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุร ี
เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540 

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

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  มาตรา 54  และมาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองจันทบุรี  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี  จึงตราบัญญัตินี้ขึ้นไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2540” 

ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วัน นับแตวัน
ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 3. ใหยกเลิก 
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจ หรือ

อาจเปนอันตรายแกสุขภาพ พ.ศ. 2528 
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจ หรือ

อาจเปนอันตรายแกสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2529 
(3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  ควบคุมการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจ หรือ

อาจเปนอันตรายแกสุขภาพ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 
บรรดาเทศบัญญัตินี้ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใด ในสวนที่ตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
ขอ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
ขอ 5. ใหกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่  5/2538  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2538   

ซ่ึงออกตามความในมาตรา 5  และมาตรา 31  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดังตอไปนี้ 
เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
      (1)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
 (2)  การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 
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 (3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมเลี้ยง  หรือธุรกิจในอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกคาดูหรือคาบริการไมวา
ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(1)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการฆา

เพื่อบริโภคในครัวเรือน    
(2)  การฟอกหนัง  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
(3)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
(4)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   
(5)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่จําหนาย  

อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
(6)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว   

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 
(7)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม หรือการกระทํา   

อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหาร 
(8)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

3.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
(2)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 
(4)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 
(5)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว  พืช  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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(6)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(7)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอ๋ี 
(8)  การผลิตแบะแซ 
(9)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
(10)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
(11)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
(12)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวานน้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ

กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(13)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
(14)  การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
(15)  การผลิต   การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
(16)  การคั่วกาแฟ 
(17)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
(18)  การผลิตผงชูรส 
(19)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
(20)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
(21)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
(22)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(23)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
(24)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
(25)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 
(26)  การเก็บ  การถอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 
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4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
(1)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
(2)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ  
(3)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
(4)  การผลิตผาพัน  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(5)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลาง 

5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
(2)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
(3)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(4)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 
(5)  การผลิตยาสูบ  
(6)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
(7)  การผลิต  การสะสมปุย 
(8)  การผลิตใยมะพราวหรือวัสดุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(9)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

6.  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(1)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
(2)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน (1) 
(3)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซหรอไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (1) 
(4)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการใน (1) 
( 5)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน (1) 
(6)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
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7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรเครื่องกล 
(1)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสีสารกันสนิมยานยนต 
(2)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(3)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาว 
(4)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
(5)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
(6)  การปะ  การเชื่อมยาง 
(7)  การอัดผาเบรก  ผาครัช 

8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม 
(1)  การผลิตไมขีดไฟ 
(2)  การเลื่อย  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม  ดวย

เครื่องจักร 
(3)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 
(4)  การอบไม 
(5)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 
(6)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(7)  การผลิตกระดาษตาง ๆ  
(8)  การเผาถาน  หรือสารสะสมถาน 

9.  กิจการที่เกี่ยวกับบริการ 
(1)  การประกอบกิจการการอาบ  อบ  นวด 
(2)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
(3)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
(4)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงใหเชาหรือกิจการอื่นใน

ทํานองเดียวกัน 
(5)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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(6)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  หรือการ

แสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(7)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(8)  การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 
(9)  การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(10)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให

อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(11)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 
(12)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 
(13)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(1)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  ตั้งแต 

5 กี่ขึ้นไป 
(2)  การสะสมปอ  ปาน  ดาย  หรือนุน 
(3)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(4)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 
(5)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป 
(6)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 
(7)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(8)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

11.  กิจการที่เกี่ยวกบัหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(2)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
(3)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(4)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
(5)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
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(6)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
(7)  การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
(8)  การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาครัช    

กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้อง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
(9)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   
(10)  การผลิตกระดาษทราย 
(11)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

12.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม  ถานหิน  สารเคมี 
(1) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัวทํา

ละลาย 
(2) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
(3) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเล่ียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม

ตาง ๆ 
(4) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(5) การพนสี  ยกเวนกิจการใน 7 (1) 
(6) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
(7) การโม  การบดขัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(9) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(10) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
(12) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(14) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ 

ผลิตดอกไมเพลิง 
(15) การผลิตแซลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(17) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
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13. กิจการอื่น ๆ  
(1) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(2) การผลิต  การซอมเครื่องอีเลคโทรนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอีเลคโทรนิกส  อุปกรณ

ไฟฟา 
(3) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(4) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   
(5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
(6) โกดังสินคา 
(7) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
(8) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
(9) การกอสราง 

ขอ 6. เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ 5 ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

ขอ 7. ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการคาซ่ึงไดควบคุม ตองยื่นเรื่องราวตามแบบ  อต.1              
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  และตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบการคานั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวดวยสุขลักษณะ   ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินไดกําหนดไวตามควรแกกรณี  ดังตอไปนี้ 

(1) สถานที่ตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ําโสโครกใหพนไปจากที่นั้นไดโดยสะดวก  
ลักษณะไมซึม  ไมร่ัว  น้ําไหลสะดวก 

(2) ตองทํารางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซ่ึงรับน้ําโสโครกดวยวัตถุที่ลักษณะเรียบ  ไมซึม  
ไมร่ัว  น้ําไหลสะดวก 

(3) การระบายน้ําและรางระบายน้ําสาธารณะ  ตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา 
ในทางสาธารณะ  หรือแกผูที่อยูใกลเคียง 

(4) เมื่อเจาพนักงานสาธารสุข  เห็นวาสถานที่ใดจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร  เพื่อปองกันมิ
ใหน้ําร่ัวไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอขังน้ําโสโครกหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกัน 
กอน  มูล  เถา  หรือส่ิงอ่ืนใด  อาจเปนเหตุรําคาญแกผูใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของ        
เจาพนักงานสาธารณสุข 

(5) ตองใหแสงสวางและชองระบายลมเพียงพอ  ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัยของหนู   
(6) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคา 
(7) ตองจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะ 
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(8) ตองมีสวมที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอแกจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้นและตอง
อยูในที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(9) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 
(10) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่         

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(11) การปฏิบัติอ่ืนใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ขอ 8. ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  มีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ซ่ึงกําหนดไวในขอ 7 เพียงเทาที่เห็นสมควรหรือจะเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งอยางใด เพื่อใหเหมาะสมแกการคา 
ซ่ึงใหควบคุมนั้นก็ได 

ขอ 9. เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาเห็นวา  ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามความในขอ 7 
หรือ 8  การอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ
ที่กําหนดภายในกําหนดสิบหาวัน 

ขอ 10. ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบการคาซึ่งใหควบคุม จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยว
ดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ 7 หรือขอ 8 ใหอยูในภาวะอันดี
เสมอ และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

(2) ตองประกอบการคาภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวัน  เวลา  ที่ไดรับอนุญาต 
(3) ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษ

หรือวัตถุแหงการคานั้น  จัดใหเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนฝุนละออง  แมลงวัน  และสัตวอ่ืน ๆ  
(4) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ 
(5) ถาจะเปลี่ยนแปลง  แกไขหรือเพิ่มเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
(6) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสขุ 

หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(7) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันควร  เมื่อไดรับแจง
ความประสงคใหทราบแลว 
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ขอ 11. ใหเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว
และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ 12. เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่กําหนด  พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ 

ขอ 13. ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ขอ 14. ผูใดประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมิได 

รับใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา 73  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ขอ 15. ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ซ่ึงกําหนดไวในขอ 10 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอาจตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
ตามมาตรา 59 หรือมาตรา 60 อีกดวย 

ขอ 16. บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพที่ไดออก
กอนวันใชเทศบัญญัตินี้ใหคงไวตอจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ 17. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ วันที่  25  เดือน  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2540 

 
(ลงชื่อ)      สุนทร   เจียมสกุล 
           (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
        นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
                          อนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)     อานนท   พรหมนารท 
           (นายอานนท   พรหมนารท) 
        ปลัดจังหวัด  รักษาราชการแทน 
      ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บัญชีปฏิบัติคาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ บาท 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 

1.  กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
1.1 การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

ก. ตั้งแต  10  ตัว  ลงมา 
ข. ตั้งแต  10  ตัว  ขึ้นไป 

1.2 การเลี้ยงสุกร 
ก. ตั้งแต  10  ตัว  ลงมา 
ข. ต้ังแต  10  ตัว  ขึ้นไป 

1.3 การเลี้ยงแพะ  แกะ 
ก. ไมเกิน  10  ตัว  ลงมา 
ข. เกิน  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
ค. เกินกวา  20  ตัว  ขึ้นไป 

1.4 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
ก. ตั้งแต  50  ตัวถึง  100  ตัว 
ข. เกินกวา  100  ตัว  ขึ้นไป 

1.5 การเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 1.1 – 1.4  
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม 

ก. ไมเกิน  10  ตัว 
ข. ตั้งแต  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
ค. เกินกวา  20  ตัว  ขึ้นไป 

การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการ
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
2.  กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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3 
4 
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1 
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การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ที่ยังมิไดฟอก 
ก. การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว 
ข. การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
การการเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   
การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่
จําหนาย  อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขา
สัตว   หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 

ก. ประดิษฐดวยเครื่องจักร 
ข. ประดิษฐโดยมิใชเครื่องจักร 

การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม หรือการ
กระทํา   อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปน
อาหาร 

ก. โรงงานผลิต 
ข. สถานที่สะสม (โกดัง) 
ค. สถานที่จําหนาย 

การสะสมหรือการลางครั่ง 
3.  กิจการที่เก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 
การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  
ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว  พืช  
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพือ่
บริโภคในครัวเรือน 
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ลําดับท่ี รายการ บาท 
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การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 
การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอ๋ี 

ก. การผลิตเสนหมี่  วุนเสน 
ข. การผลิตเตาฮวย  เตาหู  เกี๊ยมอี 
ค. การผลิตขนมจีน 
ง. การผลิตกวยเตี๋ยว 

การผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวานน้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ก. ใชเครื่องจักร 
ข. ไมใชเครื่องจักร 

การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
การผลิตภัณฑจากน้ํานมววั 
การผลิต   การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
การคั่วกาแฟ 
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจกัร 

ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน  10  แรงมา   
ข. ใชเครื่องจักรเกิน  10  แรงมา  ขึ้นไป 

การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

ก. ใชเครื่องจักร 
ข. ไมใชเครื่องจกัร 
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การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
ก. การผลิตน้ําแข็งหลอด 
ข. การผลิตน้ําแข็งอื่น 

การเก็บ  การถอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 
4.  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง     
ผลิตภณัฑชําระลาง 
การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
ก. แผนปจจุบัน 
ข. แผนโบราณ 

การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ  
ก. การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  เครื่องสําอางตาง ๆ 
ข. การผลิต  การบรรจุผาเย็น  กระดาษเย็น 

การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
การผลิตผาพัน  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลาง 
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5.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
ก. การลาง  การรม 
ข. การสะสม 

การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนัดวย
เครื่องจักร 
การสีขาวดวยเครื่องจักร 
การผลิตยาสูบ  
การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
การผลิต  การสะสมปุย 
ก. โรงงานผลิตปุย 
ข. สถานที่สะสม  และ/หรือ จําหนาย 

การผลิตใยมะพราวหรือวัสดุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
6.  กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 
ก. โดยใชเครื่องจักรหรือกําลังไฟฟา 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน (1) 
ก. การหลอม  การหลอ 
ข. การถลุง 

การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตดั  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะดวยเครือ่งจักรหรือกาซหรอไฟฟา  ยกเวนกิจการใน (1) 
ก. การกลึง  การเจาะ  การรีด  การอัด 
ข. การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 

การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (1) 
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การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกจิการใน (1) 
การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 
7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรกล  หรือเคร่ืองกล 
การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสารกันสนิมยานยนต 
ก. การตอ  การประกอบ 
ข. การเคาะ  การปะผุ  การพนสารกันสนิมยานยนต 

การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ก. การตั้งศูนยถวงลอ 
ข. การซอม  การปรับแตง   

การประกอบธรุกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครือ่งกล  ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนัน้  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  
เครื่องยนต  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
ก. ยานยนต 
ข. เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
ก. การผลิต 
ข. การซอม การอัด 

การปะ  การเชื่อมยาง 
ก. รถ  2  ลอ  และ/หรือ  3 ลอ 
ข. รถ  4  ลอ  ขึ้นไป 

การอัดผาเบรก  ผาครชั 
8.  กิจการที่เก่ียวกับไม 
การผลิตไมขีดไฟ 
การเลื่อย  การซอย  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม  
ดวยเครื่องจักร 
การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร
เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 
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การอบไม 
การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 
การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
การผลิตกระดาษตาง ๆ  
การเผาถาน  หรือสารสะสมถาน 
ก. การเผา 
ข. การสะสม 

9.  กิจการที่เก่ียวกับบริการ 
การประกอบกิจการการอาบ  อบ  นวด 
ก. การอาบ  อบ 
ข. การนวด 

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
ก. บริการครั้งละ  1  คน 
ข. บริการครั้งละ  1  คน  ขึ้นไป 

การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ก. มีหองตั้งแต  100  หองขึ้นไป  หรือตึกแถวหลังเดียว  หรือหลายหลังไมมี

ลักษณะเปนตกึแถวหรือเรือนไมหลังเดยีวหรือหลายหลังก็ตาม แตมี
อาณาเขตเปนสนามหญาหรอืที่วางสําหรับใหผูพักไดอาศยัเดินเลนเพื่อ
หยอนใจ 

ข. มีหองพักตั้งแต  50  หองขึ้นไป  แตไมถึง  100  หอง  หรือมีลักษณะเปน
ตึกแถวหรือแมแตบางสวนจะเปนตึกแถวก็ตาม 

ค. มีหองพักไมถึง  50  หอง  หรือมีลักษณะเปนเรือนไมหรือแมแตบางสวน
จะเปนหองแถวก็ตาม 

การประกอบกจิการหอพกั  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการ
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั 
ก. มีหองตั้งแต  100  หอง  ขึ้นไป 
ข. มีหองตั้งแต  50  หอง  ขึ้นไป  แตไมถึง  100  หอง 
ค. มีหองไมถึง  50  หอง 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ก. การเตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดสิโกเทค 
ข. คาราโอเกะ 

(1) ไมเกิน  10  หอง 
(2) เกิน  10  หอง 

ค. แสดงดนตรหีรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั 
การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสยีงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกนั 
การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ก. สถานที่ปรับอากาศ (ตัดผม  เกาอี้ละ  หรือ  ตัดผมเครื่องละ) 
ข. สถานที่ไมปรับอากาศ (ตัดผม  เกาอี้ละ  หรือ  ตัดผมเครื่องละ) 

การประกอบกจิการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืน
ใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
การประกอบกจิการสวนสนกุ  ตูเกม 
ก. สวนสนุก 

(1) พื้นที่ไมเกิน  150  ตารางเมตร 
(2) พื้นที่  150 - 300  ตารางเมตร 
(3) พื้นที่  301 - 500  ตารางเมตร 
(4) พื้นที่  501  ตารางเมตร  ขึ้นไป 

ข. ตูเกม (ตูละ) 
การประกอบกจิการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 
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การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
ก. สนามกอลฟ 
ข. สนามฝกซอมกอลฟ 

10.  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตกุ  
ตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป 
ก. การผาดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  5  กี่ขึ้นไป  แตไมเกนิ  10  กี ่
ข. การผาดวยกี่กระตุกเกนิ  10  กี่ 
ค. การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 

การสะสมปอ  ปาน  ดาย  หรือนุน 
การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่อง  ขึ้นไป 
การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
ก. แรงคน 
ข. ใชเครื่องจักร 

11.  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
การระเบิด  การโม  การปนหนิดวยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
ก. ไมเกิน  3  ตัว 
ข. เกินกวา  3  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
ค. เกินกวา  10  ตัว  ขึ้นไป 
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การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
ก. โดยเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร 

การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก 
ผาครัช    กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้อง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
12.  กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลี่ยม  ถานหิน  สารเคมี 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัว
ทําละลาย 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
ก. สถานที่ตั้งปมน้ํามันจําหนาย 
ข. สถานที่จําหนาย (รานคา) 

การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภณัฑ  
ปโตรเลี่ยมตาง ๆ 
ก. คลังน้ํามัน 
ข. สถานที่ตั้งปมจําหนาย 

การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
การพนสี  ยกเวนกจิการใน 7 (1) 
การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยางเทยีม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัสดุคลายคลึง 
การโม  การบดขัน 
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
ก. ฟลมภาพยนตร 
ข. ฟลมถายรูป 
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การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุ
คลายคลึง 
ก. โรงงาน 
ข. ไมใชโรงงาน 

การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ําแข็งแหง 
การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการ ผลิตดอกไมเพลิง 
ก. การผลิต 
ข. การสะสม 

การผลิตแซลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรพูืชหรือพาหะนําโรค 
ก. การทํา (ผลิต) 
ข. การบรรจุ 
ค. การสะสม 

การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
ก. การผลิต 
ข. การบรรจุ 
ค. การสะสม 

13.  กิจการอื่น ๆ  
การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
การผลิต  การซอมเครื่องอีเลคโทรนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอีเลคโทรนิกส  
อุปกรณไฟฟา 
ก. การผลิต 
ข. การซอม 

การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
ก. โดยใชเครื่องจักร 
ข. โดยไมใชเครื่องจักร  
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ลําดับท่ี รายการ บาท 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   
การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
การประกอบกิจการโกดังสินคา 
การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
การกอสราง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  

เร่ือง  การกําจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2539 
................................................ 

หลักการ 

ใหยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและสิ่ง
เปรอะเปอน  พ.ศ. 2528 และใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พุทธศักราช  2484  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทใหการออก 
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เรื่อง  การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปอน  พ.ศ. 2528  
ไดถูกยกเลิก โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  จึงมีความจําเปนจะตองกําหนดหลักเกณฑ   
หามการถายเท  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือ  มูลฝอย  กําหนดใหมีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  วิธีการเก็บ  ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  อัตราคาธรรมเนียมและการอื่นที่จําเปน  
เพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะขึ้นใหมใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว  มาตรา  
20  และมาตรา  63  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติ  จึงจําเปน 
ตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  
เร่ือง  การกําจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2539 

................................................ 
 
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี วาดวย การกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้ 

ขอ1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “บัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2539” 

ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เม่ือพนกําหนด 7 วัน นับแตวัน
ประกาศโดยเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 3. ใหยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล
และส่ิงเปรอะเปอน พ.ศ. 2528 

 บรรดาบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ตราไวแลวในเทศบัญญัติ
นี้ หรือ ซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4. ในเทศบัญญัติ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
“ส่ิงประปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึง ส่ิงอื่น

ใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรอืมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดทั้งสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เล้ียงสัตว
หรือที่อ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสันจรได 

ขอ 5. หามผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูล หรือในที่ทางสาธารณะเปนตนวา ถนน 
ซอย ตรอก แมน้ํา คอลง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณะสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินให
จัดตั้ง หรือ จดัตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ 6. หามผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บ
มิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูล หรือกล่ินเหม็นร่ัวออกมาขางนอก 

ขอ 7.   หามผูใดถาย  เท ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 



74 
 
ขอ 8. ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยในสถานที่ 

อาคาร หรือเคหะสถานในครอบครองของตน 
ขอ 9. ที่รองรับมูลฝอยตองไมร่ัว และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวไดตามแบบซึ่งเจา

พนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบ 
ขอ 10. ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ตองรักษาบริเวณสถานที่ อาคาร หรือ

เคหะสถาน ในครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือมีการถายเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล หรือมูล
ฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ 11. ผูครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถ่ินเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยจากสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานซึ่งตนครอบครอง ไปกําจัดใหตอง
ดวยสุขลักษณะ โดยเสียคาธรรมเนียมการใหบริการในการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยที่ไดกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเจาพนักงานทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใตการดูแลของเจาพนักงานทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ได 

ขอ 12. หามผูใดดําเนินกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทํา
เปนธุรกิจ หรือไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  โดยเสียคาธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 13. หามผูซ่ึงมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ทําการถาย เท ขน 
หรือเคลื่อนสิ่งปฏิกูลในถึงรับ รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 14. หามผูซ่ึงมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ทําการ ขน คุยเขี่ย 
หรือขุดมูลฝอย ในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 15. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้  มีความผิดตามมาตรา  73  แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ขอ 16. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539 
 

(ลงชื่อ)     สุนทร   เจียมสกุล 
            (นายสุนทร   เจียมสกลุ) 

นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
 
 
อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)     อานนท   พรหมนารท 
            (นายอานนท   พรหมนารท) 
         ปลัดจังหวัด  รักษาราชการแทน 
            ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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ลําดับท่ี รายการ บาท 

 
1. 
 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

2.1 

 
อัตราคาเก็บและคาขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
คาเก็บและขยะอุจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร 
หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  ลูกบาศกเมตรละ 
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 
ก.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 500 ลิตร 
     วันแรกไมเกิน 20 ลิตร  เดือนละ 
     วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ  20  ลิตร หรือเศษของแตละ  20  ลิตร 
     เดือนละ 
ข.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
     วันหนึ่งไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
     วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ  1  ลูกบาศกเมตร 
     หรือเศษของ  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
ค.  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว คร้ังหนึ่ง ๆ ไมเกิน 1  ลูกบาศก 
     คร้ังละ  เกิน  1  ลูกบาศก  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  
     หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกละ 
 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการ 
ก.  รับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ 
     ประโยชน  ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ 
     ประโยชน  ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว  พ.ศ. 2539 
.................................................. 

 

หลักการ 
 

ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  วาดวย  การควบควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว   
 

เหตุผล 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว  เพื่อประโยชนในการรักษา
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  และปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตว  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมาตรา 29 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหตราเปนเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองออกเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว  พ.ศ. 2539 

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

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี วาดวย การควบคุมการเลี้ยงและ
ปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล
เมืองจันทบุรี  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงและ
ปลอยสัตว พ.ศ. 2539” 

ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อพนกําหนด 7 วัน นับแตวัน
ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 3. บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน 
เทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4. เทศบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(1)  การเลี้ยงและปลอยสัตวของทางราชการ 
(2)  การเลี้ยงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ 5. ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส บํารุง 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึง ผูครอบครองสัตวดวย 
“สถานที่เล้ียงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตวหรือที่เล้ียงสัตว 

ขอ 6. ใหเทศบาลเมืองจันทบุรี เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวดังนี้ 
(1) ชาง 
(2) มา 
(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) แพะ 
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(7) แกะ 
(8) หาน 
(9) เปด 
(10) ไก 
(11) สุนัข 
(12) แมว 
(13) งู 
(14) จระเข 
(15) นก 
ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตวที่ควบคุม

การเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลเมือง
จันทบุรี 

ขอ 7. นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนดิ

ของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบ
การระบายน้ําและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ 
(3) กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 
(4) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพื่อปองกันสัตวติดคน 
(5) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน 
(6) ไมเล้ียงสัตวในสถานที่ที่นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีกําหนด 

ขอ 8. ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้น ๆ ไวตางหากและแจงใหกองอนามัยและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

ขอ 9. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะใน
เขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี 

ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี หรือเพื่อการขาย 
พันธุ 

ขอ 10. เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ขอ 12. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจจากขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2539 
 

(ลงชื่อ)   สุนทร   เจียมสกุล 
         (นายสุนทร   เจียมสกุล) 
    นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
 

 
 

อนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)    อมร   อนันตชัย 
         (นายอมร   อนันตชัย) 
     ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

เร่ือง   การจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3)   พทุธศักราช  2532 

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

หลักการ 
 

โดยที่การกําหนดถนนและบริเวณ  สําหรับการจอดยานยนตตามเทศบัญญัติ  เร่ือง   จัดระเบียบ
การจอดยานยนต  พุทธศักราช  2526  ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร เพราะการกําหนดถนนและบริเวณสําหรับ
การจอดยานยนตตามเทศบัญญัติดังกลาว ไดระบุถนนและบริเวณไวเปนการเฉพาะหากจะกําหนดถนนและ
บริเวณขึ้นใหมหรือตองการยกเลิก การจอดยานยนตในถนนหรือเฉพาะบริเวณใด ตองตราเทศบัญญัติออกใช
บังคับเปนคราว ๆ ไป 

 

เหตุผล 
 

เพื่อใหการใชบังคับตามเทศบัญญัติ  เร่ือง  การจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรีมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  คณะเทศมนตรีจึงเสนอรางเทศบัญญัติ  เร่ือง  จัดระเบียบการจอด 
ยานยนตในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2532 กําหนดถนนทุกสายในเขต 
เทศบาลเมืองจนัทบุรีเปนบริเวณสําหรับการจอดยานยนตทั้งหมด สวนจะใชบังคับเฉพาะบริเวณใด หรือให
ยกเลิกสําหรับบริเวณใด ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจในการออกประกาศใชบังคับตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง   จัดระเบยีบการจอดยานยนต  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3)   พทุธศักราช  2532 
.................................... 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบการจอดยานยนตในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พุทธศักราช 2503 มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราช-
กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พุทธศักราช 2503 
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช 2517 มาตรา 3 เทศบาลเมืองจันทบุรี ตราเทศบัญญัติ
ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3)   พุทธศักราช 2532” 

ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตินี้  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 
แลว 7 วัน 

ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงพระราชบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่ือง จัด
ระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526 และใหใชบังคับดังตอไปนี้แทน 

“ใหกําหนดถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เปนที่จอดยานยนต ใหนายกเทศมนตรี 
มีอํานาจออกประกาศกําหนดถนนและบริเวณที่จัดไวเปนที่จอดยานยนตไดทั้งหมด หรือบางสวนหรือยกเลิก  
เปนที่จอดยานยนตทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหประกาศเปดเผยไว  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี” 

ขอ 4. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2533 
 

(ลงนาม)    ปรีชา   ปตานนท 
               (นายปรีชา   ปตานนท) 
          นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
อนุมัติ 

(ลงนาม)     ไพบูลย   สรรพกิจ 
                (นายไพบูลย   สรรพกิจ) 
          รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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ประกาศเทศบาลเมืองจันทบรีุ 
เร่ือง  การจัดระเบียบการจอดยานยนต ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

....................... 
 
ดวยเทศบาลเมืองจันทบุรี ไดตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  การจัดระเบียบ

การจอดยานยนต  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   พุทธศักราช  2532  ออกมาใชบังคับ  ยังผลใหความในขอ 4 
แหงพระราชบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526 วาดวย
การกําหนดถนนและบริเวณตาง ๆ ตามที่ระบุไวเปนที่จอดยานยนต ตามเทศบัญญัติดังกลาวถูกยกเลิกไป โดย
ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีอํานาจออกประกาศกําหนดถนนและบริเวณที่จัดไวเปนที่จอดยานยนตได
เปนการทั่วไปภายในเขตเทศบาลแทน 

ฉะนั้น เพื่อใหการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเปนไปดวยความ
เรียบรอย เทศเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงกําหนดใหบริเวณตอไปนี้เปนที่จัดไวจอดยานยนต คือ.- 

1. ถนนศรีจันทร  ตั้งแตถนนขวางถึงสะพานตรีรัตน  ดานทิศตะวันออก 
2. ถนนศรีจันทร  ตั้งแตถนนขวางถึงสะพานตรีรัตน  ดานทิศตะวันตก 
3. ตรอกแจมจันทร  ตั้งแตถนนศรีจันทรถึงตรอกแจมจันทร  ดานทิศเหนือ 
4. ตรอกแจมจันทร  ตั้งแตถนนศรีจันทรถึงตรอกแจมจันทร  ดานทิศตะวันตก 
5. ตรอกกระจาง  ตั้งแตถนนศรีจันทรถึงซอยกระจาง 3  ดานทิศเหนือ 
6. ถนนศรีจันทร  ตั้งแตซอยศรีจันทรถึงซอยศรีจันทร 5 ดานทิศเหนือ 
7. ถนนขวาง  ตั้งแตบานชางหวลถึงถนนทาแฉลบ  ดานทิศใต 
8. ถนนขวาง  ตั้งแตบานชางหวลถึงถนนทาแฉลบ  ดานทิศเหนือ 
9. ถนนทาแฉลบ  ตั้งแตส่ีแยกตังเอ็งถึงถนนขวาง ดานทิศใต 
10. ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตถนนทาแฉลบถึงสวนหยอม  ดานทิศตะวันออก 
11. ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตถนนทาแฉลบถึงสวนหยอม  ดานทิศตะวันตก 
12. ถนนอัมพวา  ตั้งแตขางไปรษณียถึงวัดสวนมะมวง  ดานทิศเหนือ 
13. ถนนอัมพวา  ตั้งแตขางไปรษณียถึงวัดสวนมะมวง  ดานทิศใต 
14. ซอยอัมพวา  ตั้งแตรานบวนงวนฮั้วถึงจันทบุรีการแพทยเดิม  ดานทิศตะวันออก 
15. ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนอัมพวาถึงรานเกษมแกส  ดานทิศเหนือ 
16. ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนเทศบาล 2 ถึงถนนอัมพวา  ดานทิศเหนือ 
17. ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนเทศบาล 2 ถึงถนนอัมพวา  ดานทิศใต 
18. ถนนศรีรองเมือง 1  ตั้งแตรานไฮเตียงถึงพิมานทัวร  ดานทิศเหนือ 
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19. ถนนศรีรองเมือง 1  ตั้งแตรานไฮเตียงถึงพิมานทัวร  ดานทิศใต 
20. ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตถนนอัมพวาถึงตลาดน้ําพุ  ดานทิศตะวันตก 
21. ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงถนนเบญจมราชูทิศ  ดานทิศเหนือ 
22. ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงถนนเบญจมราชูทิศ  ดานทิศใต 
23. ถนนศรีรองเมือง 2  ตั้งแตหลังธนาคารกรุงเทพพาณิชยถึงราน จ.จักรยาน  ดานทิศเหนือ 
24. ถนนศรีรองเมือง 2  ตั้งแตหลังธนาคารกรุงเทพพาณิชยถึงราน จ.จักรยาน  ดานทิศใต 
25. ถนนหนาตลาดน้ําพุ  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงปอมตํารวจ  ดานทิศตะวันตก 
26. ถนนเบญจมราชูทิศ ตั้งแตหนารานเจริญเคหะถึงโรงแรมเกษมศานต ดานทิศตะวันออก 
27. ถนนเบญจมราชูทิศ  ตั้งแตสหมิตรทัวรถึงโรงเรียนสุคนธวิทยา  ดานทิศตะวันตก 
28. ถนนสฤษดิเดช  ตั้งแตถนนเบญจมราชูทศิถึงถนนเทศบาล 2  ดานทิศเหนือ 
29. ถนนสฤษดิเดช  ตั้งแตถนนเบญจมราชูทิศถึงถนนเทศบาล 2  ดานทิศใต 
30. ถนนอัมพวา  ตั้งแตเชอราตันถึงถนนสฤษดิเดช  ดานทิศตะวันออก 
31. ถนนอัมพวา  ตั้งแตเชอราตันถึงถนนสฤษดิเดช  ดานทิศตะวันตก 
32. ถนนศรีสาคร 1 
33. ถนนศรีสาคร 2 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  12  เดือน  มิถุนายน  2533  เปนตนไป  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

และขอความรวมมือจากประชาชน  และผูใชยานยนตทุกทานในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจอดยานยนต 
ตลอดจนการชําระคาธรรมเนียมสําหรับการจอดยานยนต  ใหเปนไปตามกฎหมายและเทศบัญญัติกับประกาศ
ของเทศบาลเมืองจันทบุรีดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2533 

 
(ลงนาม)    ปรีชา   ปตานนท 
               (นายปรีชา   ปตานนท) 
          นายกเทศมนตรีเมืองจนัทบุรี 
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บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี  เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2526 

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

หลักการ 
 

ยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต  ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต 
ทายเทศบัญญัติ  เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526 

 

เหตุผล 
 

โดยที่อัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต  ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต 
ทายเทศบัญญัติ  เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526  มีปญหาในทางปฏิบัติ  กลาวคือ      
ไดกําหนดคาธรรมเนียมการจอดยานยนตไว โดยไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ  จัดระเบียบการจอดยานยนต 
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  มาตรา 4(3)  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 214 
ลงวันที่  20  กันยายน  2515  โดยเฉพาะไดกําหนดเศษของชั่วโมงไวและใหนับเปน 1 ชั่วโมง  ทั้งไมไดแยก
ประเภทสถานที่จอดไววา  เปนที่จอดในทางหลวงหรือที่สาธารณะ  ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดเก็บคาธรรมเนียม  จึงควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนตเสียใหมใหเปนการสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  มาตรา 4(3) แกไข
เพิ่มเติม  โดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 214 ลงวันที่  20  กันยายน  2514 
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เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี   
เร่ือง  จัดระเบยีบการจอดยานยนต (ฉบับที ่2) 

พุทธศักราช 2526 
...................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 214 ลงวันที่  20  
กันยายน  2515  มาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  โดยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 5)  และพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  ในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมือง
จันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  และเทศบาลเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2526  มาตรา 3  เทศบาลเมืองจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไวโดยคําแนะนําและยินยอมของเทศบาลเมือง
จันทบุรี  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 2526” 

ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตินี้  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี  
แลว  7  วัน 

ขอ 3. ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต  ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจอด
ยานยนตทายบัญญัตินี้  เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526  และใหใชอัตราคาธรรมเนียม
การจอดยานยนตตามบัญชีทายเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  2526 
 

(ลงนาม)    สุเทพ   ไชยเผือก 
              (นายสุเทพ   ไชยเผือก) 
        นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

                        อนุมัติ 
(ลงนาม)  บญุนาค   สายสวาง 
             (นายบุญนาค   สายสวาง) 
            ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 



87 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนตทายบัญญัติ 
เร่ือง  จัดระเบยีบการจอดยานยนต  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2526 

 
ประเภทรถยนต คาธรรมเนียม เวลา 

(1) รถยนต 
ก. ในทางหลวง 
ข. ในที่สาธารณะ 
 

(2) รถจักรยานยนต 
ก. ในทางหลวง 
ข. ในที่สาธารณะ 

 
1.00  บาท 
3.00  บาท 
1.00  บาท 

 
0.50  บาท 
1.00  บาท 
0.50  บาท 

 
ตอคร่ึงชั่วโมง 
หนึ่งชั่วโมง 
ชั่วโมงตอไปทุกชั่วโมง 
 
ตอคร่ึงชั่วโมง 
หนึ่งชั่วโมง 
ชั่วโมงตอไปทุกชั่วโมง 
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บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

เร่ือง  จัดระเบยีบการจอดยานยนต  พุทธศักราช  2526 
...................... 

 

หลักการ 
 

ตราเทศบัญญัติ  เร่ือง  จัดระเบียบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526  ตามความในมาตรา 
4  แหงพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  มาตรา 60  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  โดยมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับ
ที่ 5)  พ.ศ. 2510  และมาตรา 3  แหงพระราชกฤษฎีกา  ใหใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต   
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  เทศบาลเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบุรี  เทศบาลเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  และเทศบาลเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2526 

 

เหตุผล 
 

เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  มีถนนและยานการคาหลายแหง  และมียานยนตเขา
ออกเพื่อทําธุรกิจยานการคา  ในแตละวันเปนจํานวนมาก  จําเปนตองจัดระเบียบการจอดยานยนตใหเปน
ระเบียบ  เรียบรอย  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผูใชยานยนตรวมทั้งประชาชนผูสัญจรไปมาดวย 
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี   
เร่ือง  จัดระเบยีบการจอดยานยนต  พุทธศักราช 2526 

................................. 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขต

เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  และมาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  
โดยมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2510  พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  ในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  จังหวัด
ขอนแกน  เทศบาลเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  และเทศบาล
เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2526  มาตรา 3  เทศบาลเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว
โดยคําแนะนําและยินยอมของเทศบาลเมืองจันทบุรี  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ เร่ือง จัดระเบียบการจอดยานยนต พ.ศ. 2526” 
ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตนิี้  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี  

แลวเจ็ดวัน 
ขอ 3. ในเทศบัญญัตินี้ 

“จอดยานยนต” หมายความรวมถึง การหยุดยานยนตเวนแตการหยุดนั้นจะเกิดขึ้น
โดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะนํายานยนตนั้นเคลื่อนที่ไปไมได 

“ที่จอดยานยนต” หมายความวา ที่ที่เทศบาลเมืองจันทบุรีกําหนดจะจัดไวเปนที่จอด
ยานยนต 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา   
(1) นายกเทศมนตรี 
(2) พนักงานเจาหนาที่  ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมาย  วาดวยการจราจร

ทางบก 
(3) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแตงตั้ง 
“มาตราจอดรถ” หมายความวา เครื่องมือจักรกลที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ใชเก็บ

คาธรรมเนียมจอดยานยนต ที่จอดยานยนต 
“ยานยนต” หมายความวา รถยนตทุกชนิดรวมถึง รถจักรยานยนต และรวมถึง พวงตู 

พวงทาย พวงขาง ที่ใชสําหรับยานยนตชนิดนั้นดวย 
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ขอ 4. ใหกําหนดถนนและบริเวณตอไปนี้เปนที่จอดรถ 
(1) ถนนศรีจันทร  ตั้งแตถนนขวางถึงสะพานตรีรัตน  ดานทิศตะวันออก 
(2) ถนนศรีจันทร  ตั้งแตถนนขวางถึงสะพานตรีรัตน  ดานทิศตะวันตก 
(3) ตรอกแจมจันทร  ตั้งแตถนนศรีจันทรถึงตรอกแจมจันทร  ดานทิศเหนือ 
(4) ตรอกแจมจันทร  ตั้งแตถนนศรีจันทรถึงตรอกแจมจันทร  ดานทิศตะวันตก 
(5) ตรอกกระจาง  ตั้งแตถนนศรีจนัทรถึงซอยกระจาง 3  ดานทิศเหนือ 
(6) ถนนศรีจันทร  ตั้งแตซอยศรีจันทรถึงซอยศรีจันทร 5 ดานทิศเหนือ 
(7) ถนนขวาง  ตั้งแตบานชางหวลถึงถนนทาแฉลบ  ดานทิศใต 
(8) ถนนขวาง  ตั้งแตบานชางหวลถึงถนนทาแฉลบ  ดานทิศเหนือ 
(9) ถนนทาแฉลบ  ตั้งแตส่ีแยกตังเอ็งถึงถนนขวาง ดานทิศใต 
(10) ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตถนนทาแฉลบถึงสวนหยอม  ดานทิศตะวันออก 
(11) ถนนเทศบาล 2  ตั้งแตถนนทาแฉลบถึงสวนหยอม  ดานทิศตะวันตก 
(12) ถนนอัมพวา  ตั้งแตขางไปรษณียถึงวัดสวนมะมวง  ดานทิศเหนือ 
(13) ถนนอัมพวา  ตั้งแตขางไปรษณียถึงวัดสวนมะมวง  ดานทิศใต 
(14) ซอยอัมพวา 3  ตั้งแตรานบวนงวนฮั้วถึงจันทบุรีการแพทย  ดานทิศตะวันออก 
(15) ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนอัมพวาถึงรานเกษมแกส  ดานทิศเหนือ 
(16) ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนเทศบาล 2 ถึงถนนอัมพวา  ดานทิศเหนือ 
(17) ถนนอัมพวา  ตั้งแตถนนเทศบาล 2 ถึงถนนอัมพวา  ดานทิศใต 
(18) ถนนศรีรองเมือง 1  ตั้งแตรานไฮเตียงถึงพิมานทัวร  ดานทิศเหนือ 
(19) ถนนศรีรองเมือง 1  ตั้งแตรานไฮเตียงถึงพิมานทัวร  ดานทิศใต 
(20) ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตถนนอัมพวาถึงตลาดน้ําพุ  ดานทิศตะวันออก 
(21) ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตถนนอัมพวาถึงตลาดน้ําพุ  ดานทิศตะวันตก 
(22) ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงถนนเบญจมราชูทิศ  ดานทิศเหนือ 
(23) ถนนศรีรองเมือง  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงถนนเบญจมราชูทิศ  ดานทิศใต 
(24) ถนนศรีรองเมือง 2  ตั้งแตหลังธนาคารกรุงเทพพาณิชยถึงราน จ.จักรยาน    

ดานทิศเหนือ 
(25) ถนนศรีรองเมือง 2  ตั้งแตหลังธนาคารกรุงเทพพาณิชยถึงราน จ.จักรยาน    

ดานทิศใต 
(26) ถนนหนาตลาดน้ําพุ  ตั้งแตตลาดน้ําพุถึงปอมตํารวจ  ดานทิศตะวันตก 
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(27) ถนนเบญจมราชูทิศ   ตั้งแตหนารานเจริญเคหะถึงโรงแรมเกษมศานต         
ดานทิศตะวันออก 

(28) ถนนเบญจมราชูทิศ  ตั้งแตสหมิตรทัวรถึงโรงเรียนสุคนธวิทยา                  
ดานทิศตะวันตก 

(29) ถนนสฤษดิเดช  ตั้งแตถนนเบญจมราชูทิศถึงถนนเทศบาล 2  ดานทิศเหนือ 
(30) ถนนสฤษดิเดช  ตั้งแตถนนเบญจมราชูทิศถึงถนนเทศบาล 2  ดานทิศใต 
(31) ถนนอัมพวา  ตั้งแตเชอราตันถึงถนนสฤษดิเดช  ดานทิศตะวันออก 
(32) ถนนอัมพวา  ตั้งแตเชอราตันถึงถนนสฤษดิเดช  ดานทิศตะวันตก 

ใหนายกเทศมนตรี  ออกประกาศกําหนดถนนและบริเวณที่จัดไวเปนที่จอดยานยนต      
ตามเทศบัญญัตินี้โดยเปดเผย  ที่สํานักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขอ 5. ผูใดจอดยานยนตในที่จอดยานยนต  ตองปฏิบัติตามระเบียบการจอดยานยนต  
ดังตอไปนี้ 

(1) ใหจอดยานยนตภายในชองชนิดของยานยนต  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไว 
(2) ระหวางเวลา  08.00 น. ถึง 18.00 น.  ใหเสียคาธรรมเนียม  โดยวิธีใชเหรียญ

กษาปณในมาตราจอดรถประจําชองสําหรับจอดนั้นทันที  หรือในกรณีที่มาตราจอดรถใชการไมได หรือไมมี
มาตราจอดรถ ใหเสียคาธรรมเนียมแกพนักงานเทศบาล ซ่ึงคระเทศมนตรีแตงตั้งไวเปนการชั่วคราวและให
พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแตงตั้งออกบัตรหลักฐานให และใหแสดงไวในที่ที่ซ่ึงเห็นไดงายและ
ชัดเจน 

(3) ถานํายานยนตออกไปจากที่จอดยานยนตกอนกําหนดเวลาที่เสียคาธรรมเนียมไว
แลว จะเรียกคืนไมได และใหถือสิทธิการใชที่จอดยานยนตส้ินสุดลง 

ขอ 6. หามจอดยานยนตในที่จอดยานยนตระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. เมื่อปรากฏวา 
(1)  ยานยนตที่จอดในที่จอดยานยนตเปนเวลาติดตอกัน.........ช่ัวโมง เวนแตยานยนต

ของเทศบาล การโทรศัพท การไฟฟา ที่เขาปฏิบัติหนาที่ในกรณีฉุกเฉิน 
(2) ยานยนตนั้นบรรทุกวัตถุระเบิดหรือน้ํามันเชื้อเพลิงนากลัว อันตราย 
(3) เกิดเพลิงไหมหรือภัยธรรมชาติรายแรง ในบริเวณที่จอดยานยนตนั้น 
(4) ยานยนตนั้นบรรทุกของยื่นเกินชองแหงเขตที่กําหนดไว 

ขอ 7. หามผูขับขี่ยานยนต จอดยานยนต จอดยานยนตในที่จอดยานยนต เกินกําหนดเวลาที่
ตนไดเสียคาธรรมเนียมไว 

ขอ 8. หามผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนการกีดขวางตอการจอดยานยนตในที่จอดยานยนต 
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ขอ 9. ผูใดจอดยานยนตในที่จอดยานยนต ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 10. ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจอดยานยนตแกยานยนตดังตอไปนี้ 
(1) ยานยนตที่ใชในการพยาบาลของโรงพยาบาล ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่พยาบาล 
(2) ยานยนตที่ใชในการดับเพลิง ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ดับเพลิง 
(3) ยานยนตที่ใชกระทําหนาที่ในขณะปฏิบัติหนาที่ตามเทศบญัญัตินี้ 
(4) ยานยนตเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ที่อยูในความควบคุมของเทศบาลเมือง

จันทบุรี ในขณะปฏิบัติหนาที่เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ขอ 11. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ มีความผิดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการ

จอดยานยนตในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงส่ังใหหยุดยานยนตในที่จอดยานยนต

หรือบริเวณใกลเคียง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการคาเสียธรรมเนียม หรือไมปฏิบัติตามหนังสือส่ังใหไปชี้แจง
เกี่ยวกับการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาออกสั่งดังกลาว มีความผิดตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 

ขอ 12. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2526 
 

(ลงนาม)    สุเทพ   ไชยเผือก 
               (นายสุเทพ   ไชยเผือก) 
          นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
         อนุมัติ 

(ลงนาม)     บุญนาค   สายสวาง 
                (นายบุญนาค   สายสวาง) 
               ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจอดยานยนต 
 

ประเภทรถยนต คาธรรมเนียม เวลา 
รถยนต 

รถจักรยานยนต 
2.00  บาท 
1.00  บาท 

ตอ  1  ชั่วโมง 
ตอ  1  ชั่วโมง 

หมายเหตุ   เศษของ  1  ช่ัวโมง  ใหนับเปน 1  ชั่วโมง 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ  เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน 

พุทธศักราช  2505 
........................................... 

 

หลักการ 
 

เพื่อแกไขเทศบัญญัติ  เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน  พุทธศักราช 2497  ในขอซ่ึงกําหนด
สถานที่สําหรับฝงหรือเก็บศพเสียใหม ใหเหมาะสมและปลอดภัย 

 

เหตุผล 
 

เนื่องจากหลักเกณฑ  การกําหนดสถานที่สําหรับฝง  หรือ  เก็บศพ  ซ่ึงกําหนดไวตาม      
เทศบัญญัติ  สุสานและฌาปนสถาน  พุทธศักราช 2497 ขอ 7 (4)  ยังไมเหมาะสม  อาจนํามาซึ่งอันตรายแก
สุขภาพและอนามัยของประชาชน  และอาจทําใหความสวยงามของภูมิประเทศตองสูญเสียไป  จึงกําหนด
สถานที่สําหรับฝงหรือเก็บศพขึ้นใหม  ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน  (ฉบับที่ 1) 

พุทธศักราช  2505 
.................................... 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

พุทธศักราช  2481  เทศบาลเมืองจันทบุรี  ตราเทศบัญญัติไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมือง
จันทบุรี  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 1)  พุทธศักราช 2505” 

ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  
ศาลาเทศบาลแลวเจ็ดวัน 

“ขอ 7. (4)  อยูหางจากแมนํ้า  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําที่ประชาชนใช  หรือนาจะใชบริโภค  
ไมนอยกวา  300  เมตร” 

ขอ 4. ภายในเขตเทศบาล  หามมิใหเอกชนทําการฝงศพ  ณ  ที่แหงใดเปนพิเศษนอกจาก
สุสานและฌาปนสถานที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งแลวตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุสานและ 
ฌาปนสถาน  พ.ศ. 2481 

ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกขอบังคับและเงื่อนไขเพิ่มเติม  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2526 

 

(ลงนาม)    เกษม   คงประศาสน 
              (นายเกษม   คงประศาสน) 
            นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
         อนุมัติ 

(ลงพระนาม)     ทองคําเปลว   ทองใหญ 
                       (มจ. ทองคําเปลว   ทองใหญ) 
                        ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติ  เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน 
พุทธศักราช  2497 

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

หลักการ 
 

เพื่อเปลี่ยนแปลงและกําหนดเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมของเทศบัญญัติ  เร่ือง  สุสาน
และฌาปนสถาน  พุทธศักราช 2483  เสียใหม ใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 

 

เหตุผล 
 

โดยท่ีเทศบัญญัติ  เร่ือง  เนื่องจากหลักเกณฑ  สุสานและฌาปนสถาน  พุทธศักราช 2483  
ไดออกไวนานแลว  เงื่อนไขและอัตราคาธรรมเนียมในเทศบัญญัติฉบับนี้  ไมเหมาะสมและรัดกุมกับ
สถานการณปจจุบัน  จึงไดออกเทศบัญญัติ  เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน  พุทธศักราช 2497  แทน 
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เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน 

พุทธศักราช  2497 
........................................... 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
พุทธศักราช  2481  เทศบาลเมืองจันทบุรี  ออกเทศบัญญัติไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาเทศบาลเมือง
จันทบุรี  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติ เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2497” 
ขอ 2. ใหใชเทศบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช 2497 
ขอ 3. ใหยกเลิกเทศบัญญัติ  “เร่ือง สุสานและฌาปนสถาน พุทธศักราช 2483” 
ขอ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 

“พนักงานทองถ่ิน” หมายความวาคณะเทศมนตรี 
“พนักงานสาธารณสุข” หมายความวาแพทยหรือเจาพนักงานอื่น ซ่ึงเทศบาลแตงตั้ง

ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตราดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารสุข ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวาที่ซ่ึงจัดขึ้นสําหรับ เผา ฝง เก็บศพ

ของตระกูล หรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมหมายถึงที่ซ่ึงใชเก็บศพเชนวานั้นใน
เคหะสถาน 

ขอ 5. ผูใดจะตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชน  หรือจะเปนผูจัดการสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชน  ใหยื่นคํารองขอรับอนุญาตตามแบบทายเทศบัญญัตินี้ตอคณะ
เทศมนตรี 

ขอ 6. คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนใหเรียก
เก็บฉบับละ 10 บาท  คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปนผูจัดการสุสานและฌาปนสถานใหเรียกเก็บฉบับละ 2
บาท 

ขอ 7. สถานที่สําหรับฝงหรือเก็บศพมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(1) อยูหางจากอาคารที่ใชสําหรับเปนที่บุคคลอยูอาศัยไมนอยกวา  200  เมตร 
(2) อยูหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมนอยกวา  100  กิโลเมตร 
(3) อยูหางจากทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงจังหวัดไมนอยกวา  1  กิโลเมตร 
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ความตามบทบังคับขอ 7 (1) และ (2) นี้ หามมิใหใชแกสถานที่ฝงหรือเก็บศพ ซ่ึงไดรับ

อนุญาตตามกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยปาชา พ.ศ. 2460  สําหรับฌาปนสถาน 2481 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม 

(4) อยูหางจากแมน้ํา  ลําคลอง  หรือแหลงน้ําซ่ึงประชาชนใช  หรือนาจะใชบรโิภค
ไมนอยกวา  30  เมตร 

(5) พื้นที่ซ่ึงไมเปนที่น้ําทวมถึง 
(6) มีร้ัวหรือกําแพงเปนแนวแสดงเขตโดยรอบไวชัดเจน 
(7) ตองปลูกสรางที่สําหรับเก็บศพตามแบบของพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ขอ 8. สถานที่เผาศพ ตองมีลักษณะดังระบุไวในขอ 7 (1) และ (2) เวนแตจะมีที่เผาเปนพเิศษ 
ซ่ึงพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะปองกันกลิ่นเหม็นและเหตุรําคาญอยางอื่นได  สถานที่เผาศพซึ่งไดรับ
อนุญาตตามกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยปาชา  พ.ศ. 2460  ไดรับการยกเวนจากขอ 7 (1) และ (2) 

ขอ 9. การเผา  การฝง  หรือเก็บศพของผูตายดวยโรคติดตออันตรายนั้น  หามมิใหผูใดถาย
ศพออกจากหีบหรือที่บรรจุเดิม และหามมิใหเอาสิ่งที่ติดไปกับศพนั้นออกจากหีบหรือที่บรรจุ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาต และกระทําใหความควบคุมของพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 10. การเผาศพตองกระทําโดยวิธีซ่ึงจะมิใหมีกล่ินฟุงซาน เปนเหตุรําคาญแกประชาชน 
ดังนั้น จึงใหเผาไดตอเมื่อพน 24.00 น. จนถึง 02.00 น. เทานั้น ผูใดจะเผานอกเวลาดังกลาวนี้ตองไดรับ
อนุญาตจากคณะเทศมนตรีเวนแตมีสถานที่เผาศพพิเศษซึ่งพนักงานสาธารณสุขไดตรวจและลงความเหน็แลว
วาไมเปนเหตุรําคาญก็ใหเผาไดทุกเวลา 

ขอ 11. ผูรับอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผูจัดการบํารุงรักษาตองปฏิบัติการ
ฝงศพดังตอไปนี้ 

(1) ฝงศพหางรั้วหรือกําแพงที่เปนเขตสถานที่ฝงศพไมนอยกวา 4  เมตร 
(2) ใหหลุมฝงศพอยูหางกนัไมนอยกวา 0.50 เมตรโดยรอบ 
(3) ใหทุกสวนของหีบหรือส่ิงที่บรรจุ หรือหอศพอยูต่ํากวาระดับพื้นที่ไมนอยกวา 

0.50 เมตร 
(4) หามมิใหฝงศพเกินกวาหลุมละ 1 ศพ เวนแตผูตายจะเปนญาติกันและดวยความ

ยินยอมของเจาของศพทุกฝาย 
(5) ใหมีปายจารึกชื่อ นามสกุล วันเกิด วันตาย และวันที่ฝงไวทุกศพอยางชัดเจน 

และปกไวอยางเรียบรอย 
(6) ถาศพที่จะฝง เปนศพของผูตายดวยโรคติดตอที่ตองแจงความ ตองทําการ

ทําลายเชื้อโรคที่ศพ โดยวิธีที่พนักงานสาธารสุขกําหนดให 
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ขอ 12. ผูรับอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานหรือผูจัดการบํารุงรักษาตองปฏิบัติการ
เก็บศพดังตอไปนี้ 

(1) บรรจุศพไวในหีบที่มั่นคงมิดชิด และโดยวิธีซ่ึงจะปองกันมิใหส่ิงปฏิกูลร่ัวไหล
ออกได 

(2) รักษาหีบศพใหคงอยูในสภาพดังกลาวใน (1) 
(3) วางหีบไวบนที่รองรับซึ่งตองสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 0.50 เมตร แลวถาจะ

ซอนทับกันตองเวนระยะระหวางหีบลางกับหีบบนใหหางกันไมนอยกวา 0.50 เมตร 
(4) ตองเขียนชื่อ  นามสกุล   วันเกิด  วันตาย   วันรับฝากไวที่หีบศพ  ใหเห็นชัดเจน

อยูเสมอ 
(5)  ถาจะเก็บศพในบริเวณสุสานหรือฌาปนสถานโดยวิธีสรางที่เก็บเปนพิเศษก็ได 

แตที่เก็บนั้นตองมีลักษณะหีบกันกล่ินเหม็นและกันสิ่งปฏิกูล มิใหร่ัวไหลออกมาได กับตองจารึกขอความไว
ที่หีบศพเชนเดียวกับ (4) 

ขอ 13. ผูรับอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผูจัดการบํารุงรักษาตองปฏิบัติการ
ขุดและยายศพดังตอไปนี้ 

(1) ตองขอรับอนุญาตขุดศพที่ฝงและไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถ่ินกอน จึงขุด
ศพขึ้นได และการยายศพจากที่เก็บศพไปที่อ่ืนนอกจากสุสานที่เก็บศพไวเดิม ตองขออนุญาตเชนเดียวกัน 

(2) จัดใหมีที่รองรับศพซึ่งมั่นคงและมิดชิดและกันน้ําซึมได สําหรับศพที่ขุดหรือยาย 
ขอ 14. ผูรับอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน หรือผูจัดการบํารุงรักษามีหนาที่อ่ืน ๆ 

อีก ดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีทะเบยีนแสดงกจิการของสุสานและฌาปนสถานตามแบบทายเทศบัญญัตินี้ 
(2) ทํารายงานโดยคัดขอความในทะเบียนนั้น เสนอนายทะเบียนทองถ่ินเปนราย

เดือนทุกเดือน และสงรายงานนั้นถึงนายทะเบียนทองถ่ินกอนวันที่ 7 ของเดือนใหม สําหรับสุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชนนั้นใหสงรายงานประจําเดือนเฉพาะที่มีการเผา ฝง หรือรับฝากศพเทานั้น 

(3) รีบรายงานตอนายทะเบียนทองถ่ิน เมื่อปรากฏวาผูนําศพไปขอเผา ฝง หรือเก็บ
โดยไมมีมรณะบัตรแสดงวาไดรับอนุญาตใหเผา ฝง หรือเก็บ  ณ  สุสานหรือฌาปนสถานแหงนั้น 

(4) รักษาบริเวณสุสานและฌาปนสถานมิใหรกรุงรัง มืดทึบหรือมีน้ําขัง และรักษาที่
เก็บศพ ที่พักศพ ที่ถายศพและยวดยาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชในการเผา ผัง เก็บ ขุด และยายศพ ให
สะอาด และมั่นคงแข็งแรงใชการไดเสมอ 

(5) ไมปลอยใหสัตวเขาไปคุยเขี่ยในสุสานและฌาปนสถาน 
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(6) ทําตามคําส่ังของพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องทําความสะอาด ชําระลางหรืออบ
สถานที่แหงหนึ่งแหงใดในบริเวณสุสานและฌาปนสถาน และยวดยานซึ่งใชบรรทุกศพดวยยาทําลายเชื้อโรค 

ขอ 15. ผูใดละเมิดหรือฝาฝนบทแหงเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 
ขอ 16. ผูจัดการบํารุงรักษาสุสานและฌาปนสถานผูใดตองโทษตามขอ 15 หรือไมปฏิบัติ

หนาที่ตามที่บัญญัติไวในขอ 14 คณะเทศมนตรีจะสั่งพักใชใบอนุญาตคราวหนึ่งไมเกิน 1 เดือน หรือส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ 17. ถาเวลาหนึ่งเวลาใด แมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุก็ดี คณะเทศมนตรีดวยคําแนะนํา  
ของพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสุสานและฌาปนสถานแหงใด มีลักษณะสอใหเสื่อมหรือเปนอันตราย        
แกอนามัยของประชาชน มีอํานาจที่จะสั่งใหปดสุสานและฌาปนสถานนั้นชั่วคราว หรือใหเลิกใชสุสาน
และฌาปนสถานนั้นเสียก็ได 

ขอ 18. ใหนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจออกขอบังคับและเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช 2497 
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              (นายเกียรติ   พงษพานิช) 
            นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

 
            อนุมัติ 

(ลงนาม)     วรครุตต   คุณารักษ 
               (นายวรครุตต   คุณารักษ) 
              ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

 


