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หลักการ 

 
ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เหตุผล 

 
เนื่องจากเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 ได้ใช้บังคับ

มาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
การด าเนินกิจการจึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม                
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปูองกันและควบคุมสถานประกอบการให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันประกอบกับ
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงแก้ไขประเภทของกิจการที่เป็นอันตราย       
ต่อสุขภาพขึ้นใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง
ดังกล่าวตลอดจนเพ่ือให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลเมืองตะลุบัน           
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2563 
   

 
โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุง เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองตะลุบันว่าด้วยควบคุมกิจการ               

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา ๖๕       
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลเมืองตะลุบันโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมืองตะลุบันและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบันควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ พ.ศ. 2563”  

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย     
ที่ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบันแล้วเจ็ดวัน  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตะลุบัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ.2541 

  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย      

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของ     
สถานประกอบกิจการนั้น  

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกจิการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ    

ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน 



  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร สิ่งอ่ืนใด         
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองตะลุบัน 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี           
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มอี านาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

         
  ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล   

เมืองตะลุบัน 
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
    (๑)  การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

      (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี ้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ในทางตรง 
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
    (๑)  การฆ่า หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย หรือขายในตลาด 
    (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
    (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
    (๔)  การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
    (๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขน 

สัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
      (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรื อ                      

ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
      (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  
  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม 

หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้ 

เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ      
ที่คล้ายคลึงกัน 

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิมจากผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน 



(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น  
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

    (๕)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
    (๖)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเสน้ 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
    (๗)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
    (๘)  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
    (๙)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
    (๑๐)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย         

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
    (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
    (๑๒)  การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
    (๑๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
    (๑๔)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายช ู  

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
    (๑๕)  การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
    (๑๖)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
    (๑๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม ้ 

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
    (๑๘)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
    (๑๙)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
    (๒๐)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 
    (๒๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
    (๒๒)  การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
    (๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
    (๒๔)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
    (๑)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
    (๒)  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่                

ที่ใช้กับร่างกาย 
    (๓)  การผลิต บรรจุส าล ีผลิตภัณฑ์จากส าลี 
    (๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
    (๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
    (๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
    (๒)  การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
    (๓)  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ           

ในท านองเดียวกัน 
    (๔)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม 



    (๕)  การผลิตยาสูบ 
    (๖)  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
    (๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
    (๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
    (๙)  การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
    (๑)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
    (๒)  การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 

      (3)  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

    (๔)  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้น 
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

    (5)  การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6(1) 
    (๖)  การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
    (๑)  การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
    (๒)  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    (๓)  การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
      (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
    (๕)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
    (๖)  การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
    (๗)  การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
    (๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

      (๙)  การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
    (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
    (๒)  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
    (๓)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก 

ไม ้หวาย ชานอ้อย 
    (๔)  การอบไม้ 
    (๕)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
    (๖)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
    (๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
    (๘)  การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 



      (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล         
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

    (2)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
    (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙(๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย      
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

      (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ        
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

      (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ พักชั่วคราว 
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

      (๖)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน     
ในท านองเดียวกัน 

    (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
      (๘)  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ        

หรอืตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
      (๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
      (๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเ ลอร์ เบลด หรือการเล่น อ่ืน ๆ                

ในท านองเดียวกัน 
      (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย       

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

    (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
    (๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
    (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
    (๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
    (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

      (๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 

    (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
    (๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 

      (๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
    (๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
      (๑)  การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
      (๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
      (๓)  การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 



      (๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
      (๕)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร 
      (๖)  การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 
      (๗)  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
      (๘)  การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
      (๒)  การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
      (๓)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (๔)  การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักรยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
      (๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
      (๖)  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
      (๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
      (๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
      (๙)  การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
      (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
      (๑๑)  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
      (๑๒)  การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใดยกเว้น 

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
      (๑)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย 
      (๒)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
      (๓)  การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
      (๔)  การผลิต สะสม หรอืขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
      (๕)  การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
      (๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
      (7)  การโม่ สะสม หรือบดชัน 
      (๘)  การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
      (๙)  การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
      (๑๐)  การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

        (๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
      (๑๒)  การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
      (๑๓)  การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
      (๑๔)  การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต 

ดอกไม้เพลิง 
      (๑๕)  การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
      (๑๖)  การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 



      (๑๗)  การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
๑๓. กิจการอื่น ๆ 
      (๑)   การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
      (๒)  การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ 

ไฟฟูา 
      (๓)  การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
      (๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
      (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
      (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
      (๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ          

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
      (๘)   การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

        (๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
      (๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
      (๑๑)  การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
      (๑๒)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
      (๑๓)  การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

  ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน    
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย        
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่ เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ             
สถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมาย         
ที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

         
ส่วนที่ 1 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

  ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้ งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา                
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบ
ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของ               
สถานประกอบกิจการ 



  การก าหนดสถานที่ อ่ืนใดเพ่ิมเติม การก าหนดระยะห่าง และการก าหนดให้มีระบบปูองกัน     
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา 

  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน 

  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 

  ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่
ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 

  ข้อ ๑2  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี ้
  (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของ      

มูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการก าจัดมูลฝอยเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย        

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๑3  สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

  ในกรณีที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามทีก่ฎหมายดังกล่าวก าหนด 

  ข้อ ๑4 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค     
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ ๑5 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร     
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 



  ข้อ ๑6 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน 
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด      
เหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพ       
น้ าบริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้องไม่เกิดการ
ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ า ใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ             
ประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนที่ 2 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

  ข้อ ๑9  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ           
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายอ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 20  สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
ส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย    
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 21  สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย         
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมีวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและขนาดของการ
ประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่น  
ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมี
ระบบปูองกันอนัตรายและปูายค าเตือนหรือค าแนะน าในการปูองกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร
นั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการ
ปฏิบัติงานและต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

  ข้อ ๒3  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย   
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

  ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเ สียง          
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย 
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 

 



หมวด 3 
ใบอนุญาต 

         
  ข้อ ๒5 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บั งคับ ห้ามมิ ให้ผู้ ใด          

ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต         
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

  ข้อ ๒6 ผู้ ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามข้อ 6           
ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) ส าเนาในอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(5) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

  ข้อ ๒7  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ ยื่ นค าขอให้แก้ ไขเ พ่ิมเติมเ พ่ือด า เนินการ หากไม่สามารถด า เนินการได้ ในขณะนั้น ให้จัดท า               
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล        
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมี รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด     
ในเทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

  ข้อ ๒8  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

  ข้อ ๒9  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่ งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจเทศบาลเมืองตะลุบันเท่านั้น 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ       
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 



  ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย    
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ ๓1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ ช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๓2 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง     
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้ รั บใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้                   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ ๓3  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
กฎกระทรวง  หรื อ เทศบัญญัติ นี้  หรื อ เ งื่ อน ไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน ใบอนุญาตใน เรื่ อ งที่ ก าหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ                        
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน 

  ข้อ ๓4 ค าสั่ ง พักใช้ ใบอนุญาตและค าสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตให้ท า เป็นหนังสือแจ้งให้             
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล า เนาหรือส านักที่ท าการงานของ            
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง    
แล้วแต่กรณ ี

  ข้อ ๓5 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

         

  ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียม         
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือ       
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้        
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 (1) การเพาะพันธุ์สัตว์ เลี้ยง และอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

     1. ม้า  โค กระบือ 
              ก. ตั้งแต่ 6 – 10 ตัว 
              ข. ตั้งแต่  11 ตัวขึ้นไป 
          2. สุกร 
              ก. ตั้งแต่ 4 -10 ตัว 
              ข. ตั้งแต่ 11 – 25 ตัว 
              ค. ตั้งแต่ 26 ตัวขึ้นไป 
          3.  แพะ  แกะ 
              ก. ไม่เกิน 10 ตัว 
              ข. ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป ไม่เกิน 20 ตัว 
              ค. การเลี้ยงตั้งแต่ 21 ตัวขึ้นไป 
          4. เป็ด ไก่ ห่าน 
               ก. ตั้งแต่ 21 – 100 ตัว 
               ข. ตั้งแต่ 101-500 ตัว 
               ค.  การเลี้ยงตั้งแต่  501  ตัวขึ้นไป 
           5.  การเลี้ยงนก 
                ก.  การเลี้ยงตั้งแต่  300-1,000 ตัว 
                ข. การเลี้ยงตั้งแต่ 1,001 – 2,500 ตวั 
                ค. การเลี้ยงตั้งแต่ 2,501 ตัวขึ้นไป 
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(2) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  
ทั้งนี้ จะมีการเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่       
ก็ตาม 

 
5,000 

 
 



 
 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

 (1)  การฆ่าสัตว์ หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร     
การเร่ขาย การขายในตลาด  
ก. การฆ่าไม่เกิน  50  ตัว 
ข. การฆ่าตั้งแต่ 51-100  ตวั 
ค. การฆ่าตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 

 
 

100 
200 
300 

 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 2,000 
 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 2,000 
 (4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 3,000 
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังแรงม้าต่ ากว่า 5แรงม้า 
ค. โดยใช้เครื่องจักร  5  แรงม้าข้ึนไป 

 
 
 

600 
2,000 
8,000 

 (6) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

1,600 

 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 1,000 
3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
ก.การใช้แรงงานคน 
ข.การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 

 
 

600 
1,000 

 (2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลา
ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา 
หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

600 

 (3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอ่ืน 

600 

 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 

นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
400 

 (5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 800 
 (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 

เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
800 

 (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ      
ที่คล้ายคลึงกัน 

1,000 

 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
ก. การใช้แรงงานคน 
ข. การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 

 
600 

1,200 

 (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 4,000 
 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม          

ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
ก. สถานที่ประกอบการไม่เกิน 5 คน 
ข. สถานที่ประกอบการตั้งแต่ 5 -10 คน 
ค. สถานที่ประกอบการตั้งแต่ 11-20คน 
ง. สถานที่ประกอบการตั้งแต่ 21 คนข้ึนไป 

 
 

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

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 1,000 
 (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 2,000 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม     

ชนิดผงอ่ืนๆ 
4,000 

 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

8,000 

 (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
1,000 
1,600 

 (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 6,000 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา         

น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อ่ืนใด 

4,000 

 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ 
ภาชนะอ่ืนใด 

1,200 



 
กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 8,000 
 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 4,000 
 (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 1,600 
 (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 1,000 
 (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 5,000 
 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 5,000 

4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง     
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

 

 (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 1,000 
 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง 

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
ก.  ประเภทที่ไม่ใช่เครื่องจักร 
ข.  ประเภทที่ใช้เครื่องจักร 

 
 

2,000 
6,000 

 (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 2,000 
 (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 1,600 
 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์          

ท าความสะอาดต่างๆ 
ก. ใช้แรงงาน 
ข. ใช้เครื่องจักรไฟฟูา 

 
 

2,000 
4,000 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

ก. โดยใช้แรงคน 
ข. โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟูา 

 
2,000 
4,000 

 (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
ก. การล้าง อบ รม 
ข. สะสม 

 
4,000 
1,000 

 (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือ
แปูงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

4,000 

 (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  
ก็ตาม 

600 

 
 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๕) การผลิตยาสูบ 

ก.  โดยใช้แรงคนไม่เกิน  5  คน 
ข.  โดยใช้แรงคนเกิน  5  คน 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรไฟฟูาหรือเครื่องไฟฟูา 

 
1,000 
2,000 
8,000 

 (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงม้า 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรเกิน  5  แรงม้า 

 
2,000 
4,000 

 (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 4,000 
 (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 4,000 
 (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 

ข้าวโพด 
4,000 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ด้วยโลหะหรือแร่ 
ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข.โดยใช้เครื่องจักร  

 
 

400 
1,600 

 (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 6(1) 
ก. การหลอม หรือหล่อ 
ข. การถลุง 

 
 

2,000 
8,000 

 (3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร 
หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
ก.  ด้วยก๊าชไฟฟูา 
ข.  ด้วยเครื่องจักร 

 
 
 

500 
1,000 

 (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

2,000 

 (5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 6(1) 
ก.  เครื่องจักรต่ ากว่า  1  แรงม้า 
ข.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า  1  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  5 แรงม้า 
ค.  เครื่องจักรที่มีก าลังเกิน  5  แรงม้า 
 
 

 
 

600 
1,200 
8,000 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 8,000 

7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 3,000 
 (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 5,000 
 (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา 

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 
หรือเครื่องกล 

3,000 

 (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

5,000 

 (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 700 
 (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 1,000 
 (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

ก.  เครื่องจักรกลหนัก 
ข.  รถยนต์หรือเครื่องยนต์ 
ค.  รถจักรยานยนต์ 

 
3,000 
1,000 
500 

 (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 600 
 (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์                

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
3,000 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 

ก. อุตสาหกรรมภายในครอบครัว 
ข. โรงงานท าไม้ขัดไฟฟูา 

 
2,000 
8,000 

 (2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 3,000 
 (3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
ก. เครื่องจักรที่มีก าลังไม่ถึง  1 แรงม้า 
ข. เครื่องจักรที่มีก าลัง  1  แรงม้า แต่ไม่ เกิน  5  แรงม้า 
ค. เครื่องจักรที่มีก าลังแรงม้าเกินกว่า  5 แรงม้า 

 
 

600 
1,000 
1,400 

 (๔) การอบไม้ 1,200 
 (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 1,600 

 (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

8,000 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 4,000 

 (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
ก.  เพ่ือขายปลีก 
ข.  เพื่อขายส่ง 

 
500 

1,200 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

2,000 

 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 2,000 
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๙(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3,000 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่    
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล      
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3,000 

 (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้         
เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
ก. มีห้องพักต่ ากว่า  25  ห้อง 
ข. มีห้องพักตั้งแต่ 25 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 
ค. มีห้องพักตั้งแต่  50  ห้องข้ึนไป 

 
 
 

800 
2,000 
3,000 

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน                                ห้องละ 

 
100 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 800 
 (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค   

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
800 

 (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

2,000 

 (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือ          
การเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

2,000 

 
 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ                     
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

2,000 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 2,000 
 (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 2,000 
 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 2,000 
 (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 2,000 
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 
 (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม    
2,000 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 2,000 
 (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 2,000 
 (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 2,000 
 (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ      

รับฝากสัตว์ชั่วคราว 
2,000 

10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

ก. ใช้แรงงาน 
ข. การกรอด้ายทอผ้าเครื่องจักร 

 
1,200 
2,000 

 (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 4,000 

 (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 8,000 
 (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 

ก.  ใช้เครื่องจักรต่ ากว่า  5  แรงม้า 
ข.  ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  5  แรงม้าข้ึนไป 

 
6,000 
8,000 

 (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 500 

 (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 500 
 (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 
 (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000 
 
 
 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,000 

 (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 8,000 

 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
ก.  ไม่เกิน  3  ประเภท 
ข.  เกิน  3  ประเภท 

 
 

500 
1,200 

 (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก 
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน   
๑๑ (๒) 
ก.  การสะสม 
ข.  การผสม 
ค. การขุด ดูด โม่ บดหรือย่อย 

 
 
 

600 
3,000 
3,000 

 (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 2,000 

 (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ       
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

4,000 

 (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 4,000 

 (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 5,000 

 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 2,000 

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 6,000 

 (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 5,000 

 (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

5,000 

12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  

 (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือ       
สารตัวท าละลาย 

2,000 

 (2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
ก.  การสะสมก๊าซ การบรรจุ 
ข.  การผลิตก๊าซ การขนส่งก๊าซ 

 
500 
500 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ก.  ร้านค้าปลีก 
ข.  สถานีบริการน้ ามันที่หัวจ่ายน้ ามันไม่เกิน  5 หัวจ่าย 
ค.  สถานีบริการน้ ามันที่มีหัวจ่ายน้ ามันเกิน 5 หัวจ่าย 

 
300 
800 

2,000 
 ง.  คลังน้ ามัน 8,000 
 (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 3,000 
 (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 1,000 
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
2,000 

 (7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 2,000 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 

ก.  การผลิตสี 
ข.  การน้ ามันผสมสี 

 
6,000 
600 

 (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 500 
 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์          

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
2,000 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 2,000 
 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 8,000 
 (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,000 
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
4,000 

 (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 8,000 
 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 2,000 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 2,000 
13 กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
ก. ต่ ากว่า 1 แรงม้า 
ข. เกิน 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 
ค. เกินกว่า 5 แรงม้า 

 
1,000 
1,500 
3,000 

 (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 

500 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

4,000 



กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 

ก.การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 
ข.การถ่ายเอกสาร 

 
2,000 
300 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 3,000 

 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 1,000 

 (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือ   
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1,000 

 (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,600 

 (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 5,000 

 (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 5,000 

 (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 2,000 

 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 3,000 

 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 3,000 
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