
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จังหวัดอบุลราชธาน ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

http://www.tambonnonglao.go.th 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จังหวดั
อบุลราชธาน ีโทร 0-4523-1012 หรอื โทรสาร 0-4523-1018/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 31 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค าขอยืน่ค าขออนุญาตพรอ้มเอกสารหลักฐานเพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีค่รวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี - 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

รูปถา่ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(รูปถา่ยหนา้ตรง ครึง่ตวั ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า 
ขนาด 1X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป) 

- 

4) 

 

(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การเลีย้งมา้ โค กระบอื เกนิ 50 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

2) การ เลี้ย งสุกร  เก ิน  5 ต ัว  แต่ไม่ เก ิน  20 ต ัว 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

3) การเลีย้งสกุร เกนิ 20 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

4) การเลีย้งแพะ แกะ ไมเ่กนิ 20 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

5) การเลีย้งแพะ แกะ เกนิ 20 ตวั แตไ่มเ่กนิ 50 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

6) การเลีย้งแพะเกนิ 50 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

7) การเลีย้งหา่น เป็ด ไก ่เกนิ 100 ตวั แตไ่มเ่กนิ 200 ตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

8) การเลีย้งหา่น เป็ด ไก ่เกนิ 200 ตวั แตไ่มเ่กนิ 500 ตวั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

9) การเลีย้งหา่น เป็ด ไก ่เกนิ 500 ตวั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

10) การเลีย้งสตัวอ์ ืน่เพือ่รดีเอานม ไมเ่กนิ 10 ตวัๆละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

11) การเลีย้งสตัวอ์ ืน่เพือ่รดีเอานม เกนิ 10 ตวั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

12) การประกอบกจิการเลี้ยง รวบรวมสตัว ์ หรือธุรกิจอื่นใด อนัมี

ลกัษณะท านองเดยีว เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ชม หรอืเพือ่ประโยชน์
ของกจิการน ัน้ ท ัง้นีจ้ะมกีารเรยีกเก็บคา่ด/ูบรกิารหรอืไมก็่ตาม 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

13) การฆา่ หา่น เป็ด ไก ่โดยใชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

14) การฆา่ หา่น เป็ด ไก ่โดยไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร ต ัง้แต ่30 ตวัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

15) การฟอกหนงั ขนสตัว ์การสะสมขนสตัวท์ ีย่งัมไิดฟ้อก 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

16) การสะสมเขาสตัว ์กระดกูสตัวท์ ีย่งัมไิดแ้ปรรูป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

17) การเคีย่วหนงัสตัว ์เอ็นสตัว ์ไขสตัว ์

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

18) การตม้ การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลอืกปู เปลอืกกุง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

19) การประดษิฐเ์ครือ่งใชห้รอืผลติภณัฑอ์ืน่ๆจากเปลอืกหอย กระดูก
สตัว ์เขาสตัว ์หนงัสตัว ์ขนสตัว ์หรอืสว่นอื่น่ของสตัว ์

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

20) การผลติโม ่การป่น การบด การบรรจ ุการสะสม หรอืการกระท าอืน่
ใดตอ่สตัวห์รอืพชื เพือ่เป็นอาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

21) การสะสมหรอืลา้งคร ัง่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

22) การผลติเนย เนยเทยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

23) การผลติกะปิ น า้พรกิแดง น า้พรกิเผา น า้ปลา น า้เคย น า้บูดู ไต

ปลา เตา้เจีย้ว ซอี ิว๊ หอยดอง หรอืซอสปรุงรสอืน่ๆ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

24) การผลติ การหมกั การสะสมปลารา้ ปลาเจ่า กุง้เจ่า เกนิ 1,000 

ลติร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

25) การสะสมปลารา้  เกนิ 1,000 ลติร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

26) การตากเนือ้สตัว ์การผลติเนือ้เค็ม การเคีย่วมนักุง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

27) การนึง่ การตม้ การเคีย่ว การตาก หรอืวธิอี ืน่ใดในการผลติอาหาร

สตัว ์พชื 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

28) การเคีย่วน า้มนัหมู การผลติกนุเชยีง หมูยอ ไสก้รอก หมูต ัง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

29) การผลติเสน้หมี ่ขนมจนี กว๋ยเตีย๋ว เตา้ฮู ้วุน้เสน้ เกีย๋มอี ๋หมูต ัง้ โดย

ใชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

30) การผลติเสน้หมี ่ขนมจนี กว๋ยเตีย๋ว เตา้ฮู ้วุน้เสน้ เกีย๋มอี ๋หมูต ัง้ โดย
ไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

31) การผลติ แบะ แซ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

32) การผลติปลากระป๋องหรอืภาชนะอืน่ใด โดยใชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

33) การผลติปลากระป๋องหรอืภาชนะอืน่ใด โดยไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

34) การประกอบกจิการท าขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 
โดยใชเ้ครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

35) การประกอบกจิการท าขนมปังสด ขนมปังแหง้ จนัอบั ขนมเป๊ียะ 

โดยไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)   

36) การแกะการลา้งสตัวน์ า้ทีม่ใิช่สว่นหนึง่ของกจิการหอ้งเย็น 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

37) การผลติน า้อดัลม น า้หวาน น า้โซดา น า้ถ ัว่เหลอืง เครือ่งดืม่บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรอืภาชนะอืน่ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

38) การผลติ การแบง่บรรจนุ า้ตาล 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

39) การผลติ ผลติภณัฑจ์ากน า้นมววั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

40) การผลติ การแบง่บรรจเุอททลิแอลกอฮอล ์สรุา เบยีร ์น า้สม้สายชู 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

41) การค ัว่กาแฟ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

42) การผลติลกูชิน้ดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

43) การผลติผงชูรส 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

44) การผลติน า้กล ัน่ น า้บรโิภค 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

45) การตาก หมกั ดอง ผกัผลไม ้หรอืพชือยา่งอืน่ เกนิ 500 กโิลกรมั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

46) การผลติ บรรจ ุใบชาแหง้ ชาผง หรอืเครือ่งดืม่ชนดิผงอืน่ๆ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

47) การผลติไอศกรมี 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

48) การผลติบะหมี ่มกักะโรน ีหรอืผลติภณัฑอ์ืน่ๆทีค่ลา้ยคลงึกนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

49) การประกอบกจิการหอ้งเย็น หรอืแชแ่ข็งอาหาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

 

50) การผลติน า้แข็ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

51) การเก็บการถนอมอาหารดว้ยเครือ่งจกัร ทีม่กี าลงัต ัง้แต ่5 แรงมา้
ขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

52) การโม ่การผลติ การบด การผสม การบรรจยุาดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

53) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้า เ ย็น  กระดาษ เ ย็น 
เครือ่งส าอางตา่งๆ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

54) การผลติส าล ีผลติภณัฑจ์ากส าล ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

55) การผลติผา้พนัแผล ผา้ปิดแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มส าเร็จรูป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

56) การผลติสบู ่ผงซกัฟอก ผลติภณัฑช์ าระลา้งอืน่ๆ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

57) การอดั สกดัเอาน า้มนัจากพชื 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

58) การลา้ง การอบ การรม การสะสมยางดบิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

59) การผลติแป้ง มนัส าปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆ ในท านอง

เดยีวกนัดว้ยเครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

60) การสขีา้วดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 80 บาท 

  
 

61) การขดั การกระเทาะ การบดเมล็ดพชื การนวดขา้วดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

62) การผลติปุ๋ ย 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

63) การสะสมปุ๋ ยทีเ่ป็นเนือ้ทีเ่กนิ 50 ตารางเมตร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

64) การผลติใยมะพรา้วหรอืวตัถคุลา้ยคลงึดว้ยเครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

65) การตาก การสะสม หรอืการขนถา่ยมนัส าปะหลงั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

66) การผลติโลหะ เป็นภาชนะเครือ่งมอื เครือ่งจกัร โดยการหลอม การ
หลอ่ การกลงึ การถลงุโลหะทกุชนดิ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

67) การผลติโลหะ เป็นภาชนะเครือ่งมอื เครือ่งจกัร โดยการตดั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

68) การเคาะ การเชือ่ม การตดั การประสาน การรดี การอดัโลหะ ทุก
ชนดิดว้ยเครือ่งจกัร กา๊ซไฟฟ้า 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

69) การเคลอืบ การชุบโลหะดว้ยตะก ัว่ สงักะส ีดบีุก โครเมีย่ม นเิกลิ 

หรอืโลหะอืน่ใด 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)   

70) การอดั การลา้งโลหะดว้ยเครือ่งจกัรสารเคม ีหรอืวธิอี ืน่ใด 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

71) การท าเหมอืงแร ่การสะสม การแยก การคดัเลอืก หรอืการลา้งแร ่
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

72) การตอ่ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพน่ส ีการพ่นสารกนั
สนมิยานยนต ์

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

73) การต ัง้ศูนยถ์ว่งลอ้ การซ่อม การปรบัแตง่ ระบบปรบัอากาศ หรอื

อุปกรณท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของยานยนต ์เครือ่งจกัรหรอืเครือ่งกล 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

74) การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัยานยนต ์เครือ่งจกัร เครือ่งกล ซึง่มไีว ้

บรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

75) การลา้งหวัฉดียานยนต ์

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

76) การผลติ การซอ่ม การผลติแบตเตอรี ่

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

77) การปะ การเชือ่มยาง 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

78) การอดัผา้เบรก ผา้ครชั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

79) การผลติไมข้ดีไฟ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

80) การเลือ่ย การซอย การตดัไมด้ว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

81) การขดั การใส การเจาะ การขุดรอ่ง การท าคิว้ หรอืการตดัไมด้ว้ย
เครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

82) การประดษิฐไ์มห้วายเป็นสิง่ของดว้ยเครือ่งจกัร การพน่ส ีการทา
สารเคมเีคลอืบเงา 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

83) การอบไม ้
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

84) การผลติธูปดว้ยเครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

85) การประดษิฐส์ ิง่ของเครือ่งเขยีนดว้ยกระดาษ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

86) การผลติกระดาษ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

87) การเผาถา่น ปรมิาณเกนิ 5 กระสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

88) การสะสมถา่นหรอืขาย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

89) การประกอบกจิการอาบ อบนวด 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

90) การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน า้ อบไอน า้ อบสมุนไพร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

91) การประกอบกจิการโรงแรม หรอืกจิการอืน่ในท านองเดยีวกนั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

92) การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งเช่า หอ้งแบง่เช่า 

หรอืกจิการท านองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

93) การประกอบกจิการโรงมหรสพ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

94) การจดัใหม้กีารแสดงดนตร ีเตน้ร า ร าวง รองเง็ง ดสิโกเ้ทค คารา

โอเกะ หรอืการแสดงท านองเดยีวกนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

95) การประกอบกจิการวา่ยน า้ หรอืในท านองเดยีวกนั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

96) การประกอบกจิการเสรมิสวย หรอืแตง่ผม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

97) การประกอบกจิการใหบ้รกิารควบคมุน า้หนกั ฯลฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

98) การประกอบกจิการตูเ้กมส ์สวนสนุก 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

99) การประกอบกจิการทางการแพทย ์การสาธารณสขุ วทิยาศาสตร ์
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

100) การประกอบกจิการสนามกอลฟ์ หรอืสถานฝึกซอ้มกอลฟ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

101) การปั่นดา้ย การกอบดา้ย การทอผา้ดว้ยเครือ่งจกัร หรอืการทอผา้
ดว้ย กีก่ระตกุ ต ัง้แต ่5 ตวัขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

102) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรอืนุน่ มเีนือ้ทีต่ ัง้แต ่20 ตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

103) การปั่นฝ้ายหรอืนุน่ดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 

104) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรอืสิง่ทออืน่ๆดว้ยเครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

105) การเย็บผา้ดว้ยเครือ่งจกัรต ัง้แต ่5 เครือ่งข ึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

106) การพมิพผ์า้ หรอืการพมิพบ์นสิง่ทออื่น่ๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

107) การซกั การอบ การรดี การอดักลบีผา้ดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

108) การยอ้ม การกดัสผีา้ หรอืส ิง่ทออืน่ๆเพือ่การซือ้ขาย 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

109) การผลติภาชนะดนิเผา หรอืผลติภณัฑด์นิเผา 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

110) การระเบดิ การโม ่การป่นหนิดว้ยเครือ่งจกัร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

111) การผลติเครือ่งใชด้ว้ย ซเีมนต ์หรอืวตัทุ ีค่ลา้ยคลงึ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

112) การสะสม การผสมซีเมนต ์หนิทรายหรือวตัถุทีค่ลา้ยคลงึ เพือ่

จ าหนา่ย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

113) การเจยีระไน เพชร พลอย หนิ กระจก หรอืวตัถทุีค่ลา้ยคลงึ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

114) การเลือ่ย การตดั หรอืการประดษิฐห์นิเพือ่เป็นสิง่ของตา่งๆ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

115) การผลติชอลก์ ปูนปาสเตอร ์ปูนขาว ดนิสอพอง หรอืการเผาหนิปูน 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

116) การผลิต ผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่ม ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือ
สว่นผสม หรอืผา้เบรก ผา้ครชั กระเบือ้งมุงหลงัคา กระเบือ้งยาง 

ฝ้า เพดาน ทอ่น า้ เป็นตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

117) การผลติกระจก หรอืผลติภณัฑแ์กว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

118) การผลติกระดาษทราย 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

119) การผลติใยแกว้ หรอืผลติภณัฑจ์ากใยแกว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

120) การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออซไิดรส ์  คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

หรอืสารตวัท าลาย 

(หมายเหต:ุ -)  
  

 

121) การผลติ การสะสม การขนสง่กา๊ซ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

122) การผลิต การกล ัน่ การสะสม การขนส่งน ้ามนัปิโตเลี่ยม หรือ

ผลติภณัฑว์ตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

123) การผลติ การสะสม การขนสง่ถา่นหนิ ถา่นโคก้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

124) การพน่ส ีไมเ่กีย่วกบัยานยนต ์

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

125) การประดษิฐส์ ิง่ของเครือ่งใช ้ตวัยาง ยางเทยีม พลาสตกิ เซลลู

รอยด ์เบเกอรไ์ลน ์หรอืวตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

126) การโม ่โดยใชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

127) การโม ่โดยไมใ่ชเ้ครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

128) การผลติส ีหรอืน า้มนัผสมส ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

129) การผลติ การลา้งฟิลม์รูปถา่ย หรอืฟิลม์ภาพยนต ์
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

130) การเคลอืบ การชุบวตัถดุว้ยพลาสตกิ เซลลูลอยด ์เบเกอรไ์ลน ์หรอื
วตัถคุลา้ยคลงึ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

131) การผลติพลาสตกิ เซลลลูอยด ์เบเกอรไ์ลน ์หรอืวตัถคุลา้ยคลงึ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

132) การผลติ การบรรจ ุสารเคมดีบัเพลงิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

133) การผลติน า้แข็งแหง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  

 

134) การผลติ การสะสม การขนส่งดอกไมเ้พลงิ หรอืสารเคมอีนัเป็น

สว่นประกอบ ในการผลติดอกไมแ้หง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

135) การผลติ แชลแล็ค หรอืสารเคลอืบเงา 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

136) การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจดัศตัรูพชื หรอื

พาหะ   น าโรค 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

137) การผลติ การบบรจ ุการสะสมกาว  คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    

 

138) การพิมพ์หนงัสือ  หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ม ีลกัษณะเดียวกนัด้วย

เครือ่งจกัร 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

139) การผลติ การซ่อมเครือ่งอเิลคโทรนกิส ์เครือ่งไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค

โทรนกิส ์อุปกรณไ์ฟฟ้า 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  
 

140) การผลติเทยีน เทยีนไขหรอืวตัถทุีค่ลา้ยคลงึ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

141) การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว หรอืถา่ยเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

142) การผสมวตัถ ุหรอืสิง่ของทีช่ ารุด ใชแ้ลว้หรอืเหลอืใช ้มพีืน้ทีต่ ัง้แต ่

10 ตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

143) การประกอบกจิการโกดงัสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

144) การลา้งขวด หรอืบรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้เพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

145) การพมิพส์ลีงบนวตัถุทีม่ใิชส่ ิง่ทอ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

146) การกอ่สรา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธาน ี34150 หมายเลขโทรศพัท ์0-
4523-1012  หรอื หมายเลขโทรสาร 0-4523-1018 หรอื www.tambonnonglao.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธาน ีกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จังหวดัอบุลราชธาน ี

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเหลา่ 
พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

04/09/2558 14:44 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


