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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ 
                                  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) 
 

3) 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพพ.ศ. 2545 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอบต.บุง่หวาย
สยามส าเนาคูมื่อประชาชน 24/07/2015 16:06  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายหมายหมู่ที ่1 ต าบลบุ่งหวายอ าเภอวารินช าราบ

จงัหวดัอบุลราชธานี 34310 (งานพฒันาและจดัเก็บรายไดส้งักดักองคลงั)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการจะต้องย่ืนขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน 15 วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 
ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้า
พนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อน
วนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครัง้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพพร้อมหลกัฐานท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบล
บุง่หวายก าหนด 
 

15 นาที งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย  
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 
 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย  
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 
 

(หากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 

20 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย  
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 
 

(กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
 

ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557)) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 
 
 

8 วนั 

 

งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย  
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 
 

(ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี
ข้อก าหนดข้อบญัญตัิ
องค์การบริหารสว่นต าบล
บุง่หวาย 
เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพพ.ศ.๒๕๕๖)  

1 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย  
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 
 

(กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ขอตอ่
อนญุำตเป็นนิติ
บคุคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 
ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำเอกสำรสิทธ์ิ
หรือสญัญำเชำ่หรือ
สิทธิอ่ืนใดตำม
กฎหมำยในกำรใช้
ประโยชน์สถำนท่ีท่ี
ใช้ประกอบกิจกำร
ในแตล่ะประเภท
กิจกำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลกัฐำนกำร
อนญุำตตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำรท่ี
แสดงวำ่อำคำร
ดงักลำ่วสำมำรถใช้
ประกอบกิจกำร
ตำมท่ีขออนญุำตได้ 

- 0 1 ฉบบั - 

3) ส ำเนำใบอนญุำต - 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตำมกฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในแตล่ะ
ประเภทกิจกำรเชน่
ใบอนญุำตตำม
พ.ร.บ. โรงงำนพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคมุอำคำรพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. กำรเดนิเรือ
ในนำ่นน ำ้ไทยพ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

4) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนเฉพำะ
กิจกำรท่ีกฎหมำย
ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบ
เชน่รำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบ
ตอ่สขุภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

ผลกำรตรวจวดั
คณุภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจกำรท่ี
ก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) 

ใบรับรองแพทย์และ
หลกัฐำนแสดงวำ่
ผำ่นกำรอบรมเร่ือง
สขุำภิบำลอำหำร 
(กรณีย่ืนขออนญุำต
กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง
กบัอำหำร) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 

บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
เร่ืองกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพพ.ศ.๒๕๕๖) 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าร้องขออนญุาตตา่งๆ 
2) ค าร้องตา่งๆ 
3) บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียม 
4) เกณฑ์การตรวจสถานประกอบการ 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย

อ าเภอวารินช าราบจงัหวดั
อบุลราชธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำร............................................................................. 

 
ท ำท่ี.................................................... 

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

1. ข้ำพเจ้ำ..........................................................อำยุ................ปี  สัญชำติ.............................. 
โดย…………………………………………………………….................…………ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล  ปรำกฏตำม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่เลขที่......................หมู่ที.่............. ตรอก/ซอย .......................ถนน............................ต ำบล......................... 
อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................หมำยเลขโทรศัพท.์....................................... 
ผู้ขออนุญำต 

2. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืน ๆ         ระบุ

..............................................) 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร 
 หนังสือมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
 
 
ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

               )ลงชื่อ..............................................................(ผู้ขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต  
             (...........................................................) 
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ค ำร้องขออนุญำตต่ำง ๆ  
 

ท ำท่ี.................................................... 
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ......................... 

 
ข้ำพเจ้ำ...............................................................อำยุ................ปี  สัญชำติ.............................. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี..................หมู่ที.่............. ตรอก/ซอย .......................ถนน............................ต ำบล......................... 
อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................หมำยเลขโทรศัพท.์.......................................  

 
ขอยื่นค ำร้องต่อ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
ด้วย ............................................................................................................................. ............. 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
  มีควำมประสงค์ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .................................................................................
   
  ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 
 

 )ลงชื่อ..............................................................(ผู้ขอยื่นค ำร้อง  
          (...........................................................) 
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บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
ประเภท ค่ำธรรมเนียม

(บำท) 
หมำยเหตุ 

๑. กิจกำรเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑ กำรเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ ำ สัตว์เลื้อยคลำนหรือแมลง 

ก. กำรเลี้ยง โค กระบือ ม้ำ 
- เกินกว่ำ ๕๐ ตัว 
- เกินกว่ำ ๒๐ ตัว 

ข. กำรเลี้ยงสุกร 
- เกินกว่ำ ๑๐ ตัว 
- ๕ ตัว ไม่เกิน ๑๐ ตัว 

ค. กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  ห่ำน 
- เกินกว่ำ ๕๐ ตัว 
- ๒๐ ตัว ไม่เกิน ๕๐ ตัว 

กำรเลี้ยงดังกล่ำว ถ้ำท ำตำมนัยกฎหมำยว่ำด้วยกำรสวนครัวและกำรที่เลี้ยง
เพ่ือประโยชน์แห่งครัวเรือนไม่อยู่ในข้อบังคับ ที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 

๒.กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 ๒.๑ กำรฆ่ำสัตว์ ยกเว้น ในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยใน
ตลำดและกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. กำรฆ่ำโค กระบือ สุกร 
ข. กำรฆ่ำสัตว์ปีก 

 ๒.๒ กำรฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ กำรสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
 ๒.๓ กำรสะสมเขำสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 ๒.๔ กำรเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
 ๒.๕ กำรผลิต กำรโม่ กำรป่น กำรบด กำรผสม กำรบรรจุ กำรสะสม หรือ
กำรกระท ำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็น
อำหำร 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐ 

 
 
 
 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
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ประเภท 

 
 
 
ค่ำธรรมเนียม

(บำท) 

 
 
 

หมำยเหตุ 

๓. กิจกำรเกี่ยวกับอำหำรเครื่องดื่ม น้ ำดื่ม 
๓.๑  กำรผลิต กำรหมัก กำรสะสมปลำร้ำ  ปลำเจ่ำ กุ้งเจ่ำ ยกเว้นกำรผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒  กำรตำกเนื้อสัตว์ กำรผลิตเนื้อสัตว์เค็ม กำรเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นกำรผลิต
ในครัวเรือน 
๓.๓ กำรนึ่ง กำรต้ม กำรเคี่ยว กำรตำก หรือวิธีอ่ืนใด ในกำรผลิตอำหำรจำก
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยในตลำดและ
กำรผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๔ กำรผลิตส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ด้วยแรงงำนคน 
๓.๕ กำรผลิตน้ ำกลั่น น้ ำดื่ม 
๓.๖ กำรตำก กำรหมัก กำรดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่ำงอ่ืน ยกเว้นกำรผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๗ กำรผลิตน้ ำแข็ง ยกเว้น กำรผลิตเพ่ือใช้ในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๔.กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร 
๔.๑ กำรสีข้ำวด้วยเครื่องจักร 
    ก. โรงสีใหญ่ (สีได้เกินกว่ำ ๒๔ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
    ข. โรงสีกลำง (สีได้เกินกว่ำ ๖ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
    ค. โรงสีเล็ก (สีได้ไม่เกิน ๖ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
๔.๒ กำรขัด กำรกะเทำะ กำรบดเมล็ดพืช กำรนวดข้ำวด้วยเครื่องจักร 
๔.๓ กำรผลิตแป้งมันส ำปะหลังแป้งสำคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในท ำนองเดียวกัน 
๔.๔ กำรผลิตปุ๋ย กำรสะสมปุ๋ย 
๔.๕ กำรตำก กำรสะสม หรือกำรขนถ่ำยมันส ำปะหลัง 
๔.๖ กำรล้ำง กำรอบ กำรรม กำรตำก กำรสะสมยำงดิบ 

๕.กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๕.๑ กำรกลึง กำรเจำะ กำรเชื่อม กำรตี กำรตัด กำรประสำน กำรรีด กำรอัด
โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊ำซหรือไฟฟ้ำ 
๕.๒ กำรเคลือบ กำรชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอ่ืน 

๖. กิจกำรเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๖.๑ กำรต่อ กำรประกอบ กำรเคำะ กำรปะผุ กำรพ่นสี กำรพ่นสำรกันสนิม
ยำนยนต์ 
๖.๒ กำรปะ  กำรเชื่อมยำง 

 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๑๐๐ 
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ประเภท 

 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียม
(บำท) 

 
 
 
 

หมำยเหตุ 

๗. กิจกำรเกี่ยวกับไม้ 
๗.๑ กำรเลื่อย กำรซอย กำรขัด กำรใส กำรเจำะ กำรขุดร่อง กำรท ำค้ิวหรือ
กำรตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๗.๒ กำรประดิษฐ์ไม้ หวำย เป็นสิ่งของ  ด้วยเครื่องจักรหรือกำรพ่น กำรทำ
สำรเคลือบเงำ สี หรือกำรแต่งส ำเร็จผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือหวำย 
๗.๓ กำรเผำถ่ำนหรือกำรสะสมถ่ำน 
๗.๔ กำรประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้เครื่องเขียนด้วยกระดำษ 

๘. กิจกำรเกี่ยวกับบริกำร 
๘.๑  กำรจัดให้มีกำรแสดงดนตรีเต้นร ำ ร ำวง ร้องเพลง  ดิสโก้เธค คำรำโอ
เกะหรือกำรแสดงอ่ืนๆในท ำนองเดียวกัน 
๘.๒  กำรประกอบกิจกำร กำรเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจกำรที่อยู่ใน
บังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
๘.๓  กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก ตู้เกม กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 
๘.๔  กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข 
วิทยำศำสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๘.๕  กำรประกอบกิจกำรโรงแรมหรือกิจกำรอ่ืนท ำนองเดียวกัน 
๘.๖  กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องแบ่งเช่ำหรือกิจกำรอ่ืน
ในท ำนองเดียวกัน 
    ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
    ข. เกินกว่ำ ๑๐ ห้อง 

๙. กิจกำรเกี่ยวกับสิ่งทอ 
๙.๑ กำรเย็บผ้ำด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
๙.๒ กำรพิมพ์ผ้ำ หรือกำรพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ  
 

๑๐. กิจกำรเกี่ยวกับ หิน ดิน ทรำย ซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ำยคลึง 
๑๐.๑  กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดินเผำ 
๑๐.๒  กำรผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
๑๐.๓  กำรสะสม กำรผสมซีเมนต์ หิน ทรำย หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
         ก. สะสมเกินกว่ำ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
        ข. สะสมไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
 

๑๑. กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่ำนหิน สำรเคมี 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
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๑๑.๑  กำรผลิต กำรกลั่น กำรสะสม กำรขนส่งน้ ำมันปิโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ 
ก. กำรสะสมในลักษณะตั้งเป็นปั๊มจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
   ข. กำรสะสมเพ่ือจ ำหน่ำยที่ไม่อยู่ในลักษณะตำมข้อ ก       
 

 
๕๐๐ 

 
  

                                     ประเภท ค่ำธรรมเนียม 
(บำท) 

 
หมำยเหตุ 

(๑) สะสมเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ลิตร 
(๒) สะสมไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 

๑๑.๒  กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสมกำรขนส่งสำรก ำจัดศัตรูพืช หรือ
พำหนะน ำโรค 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 

๑๒.กิจกำรอื่นๆ 
๑๒.๑  กำรผลิต กำรซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนกิส ์เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
๑๒.๒. กำรพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือกำรถ่ำยเอกสำร 
๑๒.๓  กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
๑๒.๔ กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ 
๑๒.๕. กำรก่อสร้ำง 
๑๒.๖. กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
๑๒.๗. กำรประกอบกิจกำรโรงเรียนสอนขับรถ หรือสถำนที่ให้บริกำรเพื่อ
ฝึกสอนกำรขับรถ 
๑๒.๘ กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ    สนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ      
 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

       ๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 

 
 


