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คูมือสําหรับประชาชน:  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:   เทศบาลตําบลโนนสงู  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:  มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดลอม  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

20/05/2558 13:19  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง /  ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกจิการที่ตองควบคุมในเขตทองถ่ินน้ัน) ตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมทีก่ฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายทีร่ับผิดชอบ (ระบ)ุ 
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   2. เงือ่นไขในการย่ืนคําขอ (ตามทีร่ะบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 
   (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของตามประเภทกจิการที่ขออนุญาต 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
 
  (4) ......ระบุเพิม่เติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรบัเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาท ี งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม / 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะน้ันให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ

1 ช่ัวโมง งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม / 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักฐานย่ืนเพิม่เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกน้ันดวย 
 
 

กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสทิธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรบัปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม / 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถ่ินกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําสัง่ไมออกใบอนุญาต
ประกอบกจิการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสทิธิ
ในการอุทธรณ 
 
 

8 วัน งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม / 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพทีม่ี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)  
 
 

1 วัน งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม / 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มข้ึนอกี
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชําระ) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีทีม่ีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสาร
สิทธ์ิหรือสญัญา
เชาหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานที่ที่ใช
ประกอบกจิการ
ในแตละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกจิการ
ตามที่ขออนุญาต
ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การ
เดินเรอืในนานนํ้า
ไทยพ.ศ. 2546 
เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

4) เอกสารหรือ - 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดใหมกีาร
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการที่กําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวของกบั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกจิการ) 
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16. คาธรรมเนียม 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนสูง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 1.  กิจการทีเ่กี่ยวกับการเลี้ยงสัตว   

1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรอืแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

 ก.  จํานวน  5  ตัว  ถึง  20  ตัว 

 ข.  จํานวน  ต้ังแต  21  ตัวข้ึนไป 

 

 

 

300 

600 

 

 

 

- 

- 

 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จํานวน  5-10  ตัว 200 - 

  ข.  จํานวน  ต้ังแต  11 ตัวข้ึนไป 400 - 

 การเลี้ยงแพะ แกะ 150 - 

 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

       ก.  จํานวน  5  ตัว  ถึง  20  ตัว 100 - 

       ข.  จํานวนต้ังแต    21  ตัวข้ึนไป 200 - 

 การเลี้ยงสัตวนํ้า  กระชังปลา สัตวเลือ้ยคลาน  บอหรือกระชังละ 100 - 

 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 50 - 

   - 

   - 

2 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม การรีดเอานม 600 - 

3 การประกอบกจิการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกจิอื่นใด  อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพื่อประโยชนของกิจการน้ัน  

3,000 - 
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จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 2.  กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

4 การฆาสัตว (หาน เปด ไก)  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การ

ขายในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

75 - 

5 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ที่ยังไมไดฟอก 600 - 

6 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 600 - 

7 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 450 - 

8 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลอืกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

300 - 

9 การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  หนัง

สัตว  เขาสัตว  หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 

500 - 

  ก.  โดยใชเครื่องจกัรทีม่ีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 500 - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักทีม่ีกําลังตํ่ากวา 5 แรงมาลงมา 200 - 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร 100 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

10 การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหน่ึงสวนใดของสัตวหรือ

พืช เพื่อเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 500 - 

  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกวา 1 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 200 - 

  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงั  1  แรงมา  ลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือลางครั่ง 750 - 

 3.  กิจการทีเ่กี่ยวของกบัอาหาร  เครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 600 - 

13 การผลิตกะป  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา  นํ้าปลา  นํ้าเคย นํ้าบูดู ไต

ปลา  เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรงุรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

ก. ดวยเครื่องจกัร 

ข. ไมใชเครื่องจักร 

 

 

 

900 

150 

 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

150 - 

15 การตากเน้ือสัตว การผลิตเน้ือสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

150 - 

16 การน่ึง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

150 - 

17 การเค่ียวนํ้ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมต้ัูง ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
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  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 150 - 

18 การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี ๋ เตาฮวย   

       ก . ก า ร ท ํา เ ส น ห ม ี่ด ว ย ข า ว จ า ว  

         -   ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  

 

300 

 

          -   ไ ม ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  75  

       ข . ก า ร ท ํา ข น ม จ ีน    

          -   ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  150  

          -   ไ ม ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  75  

       ค . ก า ร ท ํา เ ส น ห ม ี่เ ห ล ือ ง   ก ว ย เ ต ี๋ย ว   เ ต า ห ู    

          -   ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  300  

 -  ไ ม ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  
 

75  

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

        ง . ก า ร ท ํา ว ุน เ ส น   เ ก ี๊ย ม อ ี๋   

           -   ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  300  

           -   ไ ม ใ ช เ ค ร ื่อ ง จ ัก ร  75  

19 การผลิตแบะแซ 300 - 

20 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 1,500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 750 - 

21 การประกอบกจิการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง  จันอบั  ขนมเปยะ   

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 750 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 - 
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22 การแกะ  การลางสัตวนํ้า  ที่ไมใชสวนหน่ึงของกจิการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

2,000 - 

23 การผลิตนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าถ่ัวเหลือง  เครื่องด่ืมชนิด

ตางๆ บรรจกุระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

1,500 - 

25 การผลิตผลิตภัณฑจากนํ้านมวัว 1,000 - 

26 การผลิต  การแบงบรรจุเอททลิแอลกอฮอล สรุา  เบียร  นํ้าสมสายชู 1,500 - 

27 การค่ัวกาแฟ 300 - 

28 การผลิตลกูช้ินดวยเครื่องจักร 300 - 

29 การผลิตผงชูรส 750 - 

30 การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภคและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ  

     ก.ใชเครื่องจักร 

     ข.ไมใชเครื่องจักร 

 

750 

450 

- 

31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  2,500 - 

33 การผลิตไฮศครีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 300 - 

34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลงึกัน 2,500 - 

35 การประกอบกจิการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 1,000 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

36 การผลิตนํ้าแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานทีจ่ําหนายอาหาร และ

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

2,500 - 

37 การเกบ็ การถนอมอาหารดวยเครื่องทีม่ีกําลงัต้ังแต  5  แรงมา ข้ึนไป 2,500 - 

 4.  กิจการทีเ่กี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

38 การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

  ก.  เครื่องจักทีม่ีกําลงั  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงั 1 แรงมา ลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ  

750 - 

40 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี 750 - 

41 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเรจ็รปู 1,000 - 

42 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  

ก.ใชเครื่องจักร 

ข.ไมใชเครื่องจักร 

1,000 

750 

375 

- 

 5.  กิจการทีเ่กี่ยวกับการเกษตร   

43 การอัด  การสกัดเอานํ้ามันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 750 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 - 

44 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,500 - 
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45 การผลิตแปงมันสําปะหลงั แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวย เครื่องจักร 

150 - 

46 การสีขาวดวยเครื่องจกัร   

  ก.  ใชเครื่องจักรมกีําลงั  100 แรงมาข้ันไป 1,500 - 

  ข.  ใชเครื่องจักรมีกําลังตํ่ากวา 100 แรงมาลงมา 600 - 

47 การผลิตยาสบู   

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว,นวด,สีขาวดวย

เครื่องจักร 

 

1,000 

 

- 

49 การผลิต  การสะสมปุย 

ก.โรงงานผลิต 

ข.สถานที่สะสม (ต้ังแต 1,000 กก.ข้ึนไป) 

ค.สถานที่จะหนาย 

 

1,500 

450 

150 

- 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

50 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลงึดวยเครื่องจักร 1,000 - 

51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 - 

 6.  กิจการทีเ่กี่ยวกับโลหะหรือแร   

52 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตางๆ  

  

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 500 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกจิการใน

ลําดับที่  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกจิการใน

ลําดับที่ 52 

200 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ  โครเมี่ยม นิเกิล

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน ลําดับที่ 52 

500 - 

56 การขัด  การลางโลหะดวยเครือ่งจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด ยกเวน

กิจการในลําดับที่  52 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกวา  1  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 

  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงั  1 แรงมา  ลงมา 200 - 

57 การทําเหมอืงแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 - 

 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

58 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพนสี การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

ก.การตอ ประกอบหรือเช่ือมเครื่องจักร เครื่องยนต รถยนต เรือยนต 

500 

 

1,500 

- 
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เรือกลไฟ 

ข.การซอม รถยนต เรือยนต เรือกลไฟ รถจกัรยานยนต 

ค.การซอมเครื่องจักร เครื่องยนต 

 

 

700 

450 

 

59 การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรบัแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

1,000 - 

60 การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจน้ันมกีารซอมหรือ

ปรับปรงุยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

2,000 - 

   ก.  จักรยานยนต 200 - 

  ข.  รถยนต 300 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

61 การลาง  การอัดฉีดรถยนต 300 - 

62 การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี ่ 200 - 

63 การปะ  การเช่ือมยาง 

ก.การปะ หลอดอก 

ข.การปะยาง 

 

750 

150 

- 

64 การอัดผาเบรก  ผาครัช 500 - 

 8.  กิจการทีเ่กี่ยวกับไม   

65 การผลิตไมขีดไฟ 1,000 - 

66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การทํา

ค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจกัร 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 350 - 

  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 300 - 

  ค.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงั  1  แรงมา  ลงมา 100 - 

67 การประดิษฐไม หวายเปนสิง่ของดวยเครือ่งจักร หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสหีรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาข้ึนไป 450 - 

  ข.  เครื่องจักรทีม่ีกําลงัเกินกวา 1 แรงมา แมไมเกิน 5 แรงมา 300 - 

  ง.  เครื่องจักรที่มกีําลัง 1 แรงมา ลงมา 150 - 

68 การอบไม 1,000 - 

69 การผลิตธูปดวยเครือ่งจักร 

ก.ใชเครื่องจักร 

ข.ไมใชเครื่องจักร 

1,000 

1,500 

450 

- 
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70 การประดิษฐสิง่ของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 - 

71 การผลิตกระดาษตาง  ๆ 750 - 

72 การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง 200 - 

  ข.  ขายปลีก 100 - 

 9.  กิจการทีเ่กี่ยวกับการบริการ   

73 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

1,000 - 

74 การประกอบกจิการ อาบ อบ นวด 1,000 - 

75 การประกอบกจิการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร 500 - 

76 การประกอบกจิการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกนั 1,000 - 

77 การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรอืกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

78 การประกอบกจิการมหรสพ 500 - 

79 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเงง็ ดิสโกเทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,000 - 

80 การประกอบกจิการสระวายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 2,000 - 

81 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

2,000 - 

82 การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

83 การประกอบกจิการใหบริการควบคุมนํ้าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพเิศษ  การบรหิารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอื่นใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 

1,000 - 

84 การประกอบกจิการสวนสนุก ตูเกม รานอินเตอรเนต เกมสออนไลน 1,000 - 

85 การประกอบกจิการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

1,000 - 

86 การประกอบกจิการสนามกอลฟ หรอืสนามฝกซอมกอลฟ 10,000 - 

87 การสกัผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 200  

88 การประกอบกจิการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่าน 500  

 10.  กิจการทีเ่กี่ยวกับสิ่งทอ   

89 การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรอืการทอผา

ดวยกี่กระตุกต้ังแต 5 กี่ข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร 500 - 

  ข.  การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ข้ึนไป 300 - 

  ง.  การทอผาดวยกี่กระตุกต้ังแต  5-10  กี่ 200 - 
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90 การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 500 - 

91 การปนฝาย หรอืนุนดวยเครื่องจกัร 1,000 - 

92 การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 200 - 

93 การเย็บผาดวยเครื่องจักรต้ังแต 5 เครื่องข้ึนไป 

ก.ต้ังแต 6 เครื่องถึง 10 เครื่อง 

ข.ต้ังแต 11 เครื่องขึนไป 

 

150 

300 

- 

94 การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออื่น ๆ  500 - 

95 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลบีผาดวยเครื่องจักร 300 - 

96 การยอม  การกัดสผีา  หรือสิ่งทออื่น ๆ  2,000 - 
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 11.  กิจการทีเ่กี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง   

97 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจกัร 1,000 - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 - 

98 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 1,500 - 

99 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลงึ 600 - 

100 การสะสม  การผสมซเีมนต  หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง   

  ก.  1-3  ตัน 200 - 

  ข.  3-5  ตัน 600 - 

  ค.  5  ตันข้ึนไป 3,000 - 

101  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลงึ 500 - 

102 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  500 - 

103 การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 

104 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาครัช กระเบื้องมุงหลงัคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอ

นํ้า เปนตน 

200 - 

105 การผลิตกระจก หรอืผลิตภัณฑแกว 1,000 - 

106 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 

107 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 - 

 12.  กิจการทีเ่กี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคม ี   

108 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส 

หรือสารตัวทําละลาย 

2,000 - 

109 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 500 - 
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     ก.การทําแกส็ 750  

     ข.การสะสมแกสมีไวเพื่อจําหนาย 150  

110 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงนํ้ามันปโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม ตาง ๆ  

   

   ก.  แบบไมใชเครื่องจักร 200 - 

  ข.  แบบใชเครื่องจักร 1,000 - 

       ค.  แบบที่สะสมดวยภาชนะอื่นๆ 450  

       ง.  แบบที่สะสมเพื่อจําหนายปลกี 150  

111 การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 500 - 
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112 การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับที่ 58   

  ก.  พนสีรถยนต 750 - 

  ข.  พนสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต 200 - 

113 การประดิษฐสิง่ของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลงึ 

500 - 

114 การโม  การบดชัน 750 - 

115 การผลิตสี  หรือนํ้ามันผสมส ี 1,000 - 

116 การผลิต  การลางฟลมรปูถาย  หรือฟลมภาพยนตร 200 - 

117 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลลูอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

500 - 

118 การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 - 

119 การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลงิ 2,500 - 

120 การผลิตนํ้าแข็งแหง 2,500 - 

121 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลงิ  หรือสารเคมีอนัเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

1,000 - 

122 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลอืบเงา 1,000 - 

123 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรพูชื  หรือ

พาหะนําโรค 

500 - 

124 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 

 13.  กิจการอื่น ๆ    

125 การพิมพหนังสือหรอืสิง่พิมพอื่น ๆ ที่มีลกัษณะเดียวกันดวยเครื่องจกัร   

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  5  แรงมาข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมกีําลงัเกินกวา  1  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 - 
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  ค.  เครื่องจักรมกีําลงั 1 แรงมา ลงมา 300 - 

126 การผลิต  การซอมเครื่องอเิลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลค

โทรนิคส อปุกรณไฟฟา 

300 - 

127 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 - 

128 การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 200 - 
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129 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20  ตารางวา 200 - 

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20  ตารางวา แตไมเกิน  50  ตารางวา 500 - 

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 50  ตารางวา แตไมเกิน  100  ตารางวา 1,000 - 

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 100  ตารางวา  ข้ึนไป  1,500 - 

130 การประกอบกจิการโกดังสินคา 2,000 - 

131 การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 200 - 

132 การพิมพสลีงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 1,000 - 

133 การกอสราง ที่มจีํานวนคนงาน  10 แรงงานข้ึนไป 500 - 

    

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน   นายกเทศมนตรีตําบลโนนสงู  เทศบาลตําบลโนนสูง 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสงู  ถนนศรีธานี  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
30160  โทร 044-379272  www.nonsung.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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