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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบ ุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

     2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 

     3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ แกไขเพิ่มเติมโดย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ 

(ฉบับท่ี 5)   

     4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

     5. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช พ.ศ. 2552 

     6. พระราชบญัญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 

     7. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบุรีรัมย  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2540 ซึ่งมี

กิจการที่ตองควบคมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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11. ชองทางการใหบริการ 

          สถานที่ใหบริการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย โทรศัพท 044602345 ตอ 301 , 302 , 333 โทรสาร 044611396   

          ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     1. หลักเกณฑ วิธีการ 

         ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หมวด  7  วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

มาตรา  31  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  และมาตรา  32  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกขอกําหนดวากิจการบาง

กิจการหรือทุกกิจการในมาตรา  31  ใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  และใหกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนิน

กิจการ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  และมาตรา  33  เมื่อพนกําหนด  90  วันนับแตวันที่

ขอกําหนดทองถิ่นใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจกรรมตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดให

เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา  32 (1)  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น  เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2540  ซึ่งมีกิจการที่ตองควบคุมเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

จํานวน 125  กิจการ  ที่จะตองขออนุญาตกอนประกอบกิจการ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวล
า 

สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (แตละ

ประเภทของกิจการ) พรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 

15 นาที 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

1 ชั่วโมง 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวน ตามที่กําหนด

ในแบบบันทึกความ



คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 217 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวล
า 

สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ 

หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความ

บกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนาม

ไวในบันทึกนั้นดวย 

บกพรองใหเจาหนาที่

สงคืนคําขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปนหนังสือ

ถึงเหตุแหงการคืนดวย 

และแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

2 - 5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วัน นับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

4) การแจงผล 

การพิจารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 

เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

ในกรณีที่เจาพนักงาน

ทองถิ่น ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม

อาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายใน 30 วัน นับแต

วันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวน ใหแจงการ

ขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จ พรอมสําเนาแจง
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวล
า 

สวนงาน/
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ (ในแตละประเภทกิจการ) 

แกผูขออนุญาตทราบ พรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด (ตาม

ประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพที่มีขอกําหนดของทองถิ่น) 

พรอมรับใบอนุญาต  

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 - 12 วัน 

 

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

      14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

0 1 ฉบับ - 

2) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

สวนทองถิ่น

ประกาศ

กําหนด ) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (ถามี) 

4) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอใบอนุญาต

จัดต้ังสถานที่

จําหนายอาหาร

และสถานที่

สะสมอาหาร 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาต ผูชวย

จําหนายอาหาร

และผูปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

ประกาศ

กําหนด ) 

3) 

รูปถาย ขนาด 

1x1 นิ้ว 

- 2 0 ฉบับ (หนาตรงครึ่ง

ตัวไมสวม

หมวก ไมสวม

แวนตาดํา) 
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15.คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 

1. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

 ก.  มา  โค  กระบือ  5 – 10  ตัว 500 

 ข.  มา  โค  กระบือ  11 – 20  ตัว 800 

 ค.  มา  โค  กระบือ  21  ตัวขึ้นไป 1,000 

2. การเลี้ยงสุกร  

 ก.  สุกร   5 – 10  ตัว 300 

 ข.  สุกร  11 – 20  ตัว 500 

 ค.  สุกร  21  ตัวขึ้นไป 1,000 

3. การเลี้ยง  แพะ  แกะ  

 ก.  แพะ  แกะ  5 – 10  ตัว 300 

 ข.  แพะ  แกะ  11 – 20  ตัว 500 

 ค.  แพะ  แกะ  21  ตัวขึ้นไป 1,000 

4. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

 ก.  หาน  เปด  ไก  20 – 50  ตัว 100 

 ข.  หาน  เปด  ไก  51 – 100  ตัว 300 

 ค.  หาน  เปด  ไก  101 – 200  ตัว 500 

 ง.  หาน  เปด  ไก   210 ตัวขึ้นไป 1,000 

5. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม  การรีดเอาน้ํามัน 300 

6. การทําเนย  เนยเทียม 300 

7. การฆา  หาน  เปด  ไก  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 300 

8. การฟอกหนังสัตวและการสะสมหนังสัตวท่ีฟอกแลว 3,000 

9. การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ขนสัตว  หนังสัตวที่ยังไมไดฟอก 3,000 

10. การยอมที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น  

 ก.  โรงงานยอม 3,000 

 ข.  การรับจางยอมทั่วไป 300 
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11. การทําและสะสมกะป  น้ําปลา  น้ําเคย  เตาเจี้ยว  ซีอิ้ว  หอหอยดอง  

 ก.  ทําและสะสม 3,000 

 ข.  การสะสม 500 

12. การทํา  หมัก  การสะสม  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  

 ก.  การทําการหมักและสะสม 500 

 ข.  การสะสม 300 

13. การทําและตากปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  ปลาเค็ม  หนังหมู  กุงแหง  การเคี่ยวมันกุง 300 

14. การนึ่งปลา  การตมปลา  ซึ่งใชแทนการนึ่ง 1,000 

15. การทําสบู 2,000 

16. การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 1,000 

17. การอัดเอาน้ํามันจากพืช  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 

18. การเคี่ยวมัน  การทํากุนเชียง  หมูตั้ง  และอื่น ๆ  เชน    หมูแหนม  หมูหยอง 1,000 

19. การทําเสนหมี่  เสนขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสนเกี่ยมอี๋  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 400 

20. การทําแบะแซ 2,000 

21. การลาง  การรม  การสะสมยางดิบ 1,500 

22. การเผาเปลือกหอย 3,000 

23. การทําอาหารบรรจุกระปอง ขวด  หรือภาชนะอื่น ๆ ใด  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,500 

24. การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร 1,000 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 

25. การทําน้ําอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา 1,500 

26. การทําน้ําตาล 3,000 

27. การทํานมขน 3,000 
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28. การทําแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  และการทําแปงอ่ืนในทํานองเดียวกัน  3,000 

29. การสีขาว  

 ก.  ใชเครื่องยนต  เครื่องจักรขนาดไมเกิน  10  แรงมา 1,000 

 ข.  ใชเครื่องยนต  เครื่องจักรเกินกวา  10  แรงมา   ไมเกิน   12  แรงมา 1,500 

 ค.  ใชเครื่องยนต  เครื่องจักรเกินกวา  12  แรงมา 3,000 

30. การตมกลั่นแอลกอฮอล  สุรา  เบียรและน้ําสมสายชู 3,000 

31. การทําไมขีด 3,000 

32. การทําแซลแลค 3,000 

33. การทําภาชนะดินเผา  

 -  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

 -  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000 

34. เก็บสะสมยาสูบ  

 ก.  ขายสง 1,000 

 ข.  ขายปลีก 300 

35. การทํากระดาษทราย 3,000 

36. การทําธูปโดยใชเครื่องจักร 1,500 

37. การปนฝาย  หรือนุน  โดยใชเครื่องจักร 3,000 

38. การประดิษฐของเครื่องใชดวยกระดูก  เขาสัตว   หนังสัตว  ขนสัตว  และยาง 3,000 

39. การสะสมหนังสัตวชนิดแผนทีฟ่อกแลว 3,000 

40. การสะสมถาน  

 ก.  เพื่อขายสง  

 สถานที่ที่ประกอบการมีเนื้อที่ต้ังแต  100    ตารางเมตร 

สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่นอยกวา  100     ตารางเมตร 

3,000 

1,500 

 ข.  เพื่อขายปลีก 

      1. จํานวนสินคาตั้งแต  1,000  กก.  ขึ้นไป 

      2.  จํานวนสินคาต่ํากวา  1,000  กก. 

 

1,000 

500 
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41. การเลื่อยซอยไมใชแรงคน   

      ใชเครื่องยนต  เครื่องจักร 

 

 ก.  ไมเกิน  10  แรงมา 1,000 

 ข.  เกินกวา  10  แรงมา  แตไมเกิน  12  แรงมา 2,000 

 ค.  เกินกวา  12  แรงมา 3,000 

42. การหลอม  หลอ  ตี  กลึง  ถลุงแร  แกว  โลหะทุกชนิด  

 ก.  การตี 500 

 ข.  การหลอม  หลอ  ถลุง 1,000 

 ค.  การกลึง 

      -  มีแทนกลึงโลหะ  ต้ังแต  2  แทนขึ้นไป 

      -  มีแทนกลึงโลหะ  1  แทน 

 

1,000 

500 

43. การเชื่อมและประสานโลหะดวยแกส  ไฟฟา  หรือ  เครื่องจักร  

 ก.  เนื้อที่ประกอบการนอยกวา  50  ตร.ม. 500 

 ข.  เนื้อที่ประกอบการมากกวา  50  ตร.ม. 1,000 

44. การตอประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต   รถยนต  เรือยนต  เรือกลไฟ  

 ก. อูขนาดใหญที่ประกอบการ  โดยใชเครื่องกลึงหรือเครื่องเจียร 3,000 

 ข. อูขนาดเล็กไมไดใชเครื่องอุปกรณตามขอ  ก 1,000 

 ค. พันไดนาโม  ไดชารฟ   ไดสตาร  ซอมพัดลม  ตูเย็น 500 

45. อัดฉีดรถยนต 1,500 

46. การเคลือบ  ชุบ  โลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล 2,000 

47. การขัดโลหะดวยเครื่องจักร 2,000 

48. การโม  ปนหินดวยเครื่องจักร 3,000 

49. การอัด  เจาะ  รีดโลหะดวยเครื่องจักร 2,000 

50. การประดิษฐไมหรืองาเปนสิ่งของตาง  ๆ  ดวยเครื่องจักร 2,000 

51. การโม  บดยา  ดวยเครื่องจักร 2,000 

52. การไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  และตัดไมดวยเครื่องจักร 2,000 

53. การทําสังกะสี  เหล็ก  เหล็กวิลาส  ตะกั่ว  ดีบุก  หรือทองแดง  เปนภาชนะ

เครื่องใชตาง   ๆ   

2,000 

54. การพิมพหนังสือโดยเครื่องจักร  (เวนการพิมพหนังสือพิมพ) 3,000 
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55. การทํากระดาษเปนกลอง ซอง  ถุงหรือสมุดดวยเครื่องจักร 2,000 

56. การพนส ี  

 ก.  สถานที่ประกอบการมีพื้นที่ต้ังแต  35 ตารางเมตรขึ้นไป 2,500 

 สถานที่ประกอบการมีพื้นที่ไมถึง  35  ตารางเมตร 1,500 

57.การกรอดาย  ทอผา  ดวยเครื่องจักร  กี่กระตุก  ตั้งแต  5  กี่ขึ้นไป 500 

58. การสะสมหรือลางครั่ง 3,000 

59. การทํายากันยุง  ชนิดเผามีควัน 3,000 

60. การคั่วกาแฟและชา  

 ก.  การคั่วโดยเครื่องจักร 2,000 

 ข.  การค่ัวโดยวิธีอื่น  ๆ   500 

61. การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 3,000 

62. การสะสมปอหรือปาน 3,000 

63. การทํากระดาษตาง  ๆ   3,000 

64. การทําสิ่งของเครื่องใชดวยวัตถุซีเมนตหรือวัตถุ  คลายคลึง 3,000 

65. การทําลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 1,000 

66. การทํากาว 3,000 

67. การประดิษฐของใชดวยยางเทียม  พลาสติก   เซลโลลอย  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุคลายคลึง  การเย็บเบาะรถยนต   รถจักยานยนต  โซฟาตาง  ๆ  

3,000 

68. การทอเสื่อ  พรม  และสิ่งทออื่น ๆ   

 ก.  ไมใชเครื่องจักร 1,000 

 ข.  ดวยเครื่องจักร 2,000 

69. การทําบรรจุฆาแมลง  หรือยารักษาสัตว 3,000 

70. การทําผงชูรส 3,000 

71. การสะสมอาหารสัตว  

 ก.  สถานที่ประกอบอาหารมีเนื้อที่เกินกวา  200  ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

 ข.  สถานที่ประกอบการ  มีเนื้อท่ีตั้งแต  100 – 200  ตารางเมตร 1,500 

 ค.  สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตํ่ากวา  100  ตารางเมตร 1,000 

72. การขัด  กระเทา  บดเมล็ดพืช 3,000 

73. การโม  บดชัน 1,000 
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74. การทําบรรจุเครื่องสําอางและยาสีฟน 3,000 

75. การเชื่อม  (หลอดอก)  

 ก.  การปะยางรถยนต 1,000 

 ข.  การปะยางและซอมจักรยานยนต 

     -  มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน  35 ตารางเมตร 

     -  มีพื้นที่ประกอบการต้ังแต  50  ตร.ม. 

     -  มีพื้นที่ประกอบการเกิน  50  ตร.ม. 

 

500 

700 

1,000 

76. การทํายารักษาโรค  

 ก.  แผนโบราณ 1,000 

 ข.  แผนปจจุบัน 3,000 

77. การทําสีและน้ํามันผสมส ี 3,000 

78. การทําสําลี 3,000 

79. การทําสะสมปุย  

 ก.  การทําปุย 2,000 

 ข.  การสะสมปุย 

      1.  สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่เกินกวา  200  ตารางเมตรขึ้นไป 

 

2,000 

       2.  สถานที่ประกอบมีเนื้อที่ต้ังแต  100 – 200  ตารางเมตร 

     3.  สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตํ่ากวา 100  ตารางเมตร 

1,500 

1,000 

80. การทําและการอัดแบตเตอรี่น้ําและแหง 4,000 

 การทําแบตเตอรี่น้ําและแหง 2,500 

 การอัดแบตเตอรี่น้ําและแหง 2,500 

81. การเย็บผาดวยเครื่องจักร  เกิน  5  หลัง  

 ก.  ไมเกิน  10  หลัง 1,000 

 ข.  เกิน  10  หลัง 2,000 

82. การทําน้ํากรด 1,000 

83. การทําน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  เรื่องดื่มชนิดตาง  ๆ   3,000 

84. การสะสมแกส  

 -  สถานีเติมบรรจุอัดแกส 5,000 

 -  รานจําหนายแกสบรรจุเสร็จ  พื้นที่ต่ํากวา  35  ตารางเมตร 2,000 
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 -  รานที่มีเนื้อที่มากกวา  35  ตารางเมตร 3,000 

85. การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 3,000 

86. การประกอบกิจการโรงแรม,  อพาตเมนท,  หอพัก  

 ก.  มีหองพักมากกวา  50  หอง 3,000 

 ข.  มีหองพักตั้งแต  30 – 50  หอง 2,000 

 ค.  มีหองพักต่ํากวา  30  หอง 1,000 

87. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,500 

88. การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง  

 ก.  ปมหรือคลังน้ํามัน 3,000 

 ข.  รานคา 1,000 

 ค.  ขายน้ํามันกาซ 300 

89. การสะสมซีเมนตและวัสดุคลายคลึง 3,000 

90. การทําหลอดกาแฟ 2,000 

91. การอบไม 3,000 

92. การซอมเครื่องอีเลคโทรนิค  

 ก.  สถานที่ประกอบการไมเกิน  35  ตร.ม. 500 

 ข.  สถานที่ประกอบการเกิน  35  ตร.ม. 1,000 

93. การลางฟลมภาพยนตรหรือฟลมรูปถาย  

 ก.  การลางฟลมที่มีหองแล็บลางฟลม 2,000 

 ข.  การลางฟลม  ขาว-ดํา  หรือไมมีหองแล็บลางฟลม 1,000 

94. การวาดภาพสีลวดลายบนผาและสิ่งอื่น  ๆ   1,500 

95. การทําหรือประดิษฐผาเย็บและสิ่งคลายคลึงกันที่ไมบรรจุในกลองหรือซอง 1,500 

96. การประกอบกิจการลานสเก็ต  

 ก.  สถานที่ประกอบการต่ํากวา  50  ตร.ม. 1,000 

 ข.  สถานที่ประกอบการเกินกวา  50  แตไมเกิน 100  ตารางเมตร 2,000 

 ค.  สถานที่ประกอบการเกินกวา  100  ตารางเมตร 3,000 

97. การตัดโลหะดวยเครื่องใชไฟฟา  แกส  หรือเครื่องจักร 1,000 

98. การเจียรไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุคลายคลึง 1,000 

99. การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหิน  เปนสิ่งของตาง  ๆ   1,000 
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คาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 

100. การประดิษฐกระจก 1,000 

101. การเคลือบ  ชุบ  วัตถุพลาสติก  เซลโลลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

คลายคลึง 

1,500 

102. การโม  บด  หลอม  หลอพลาสติก   เซลโลลอย    เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

คลายคลึง 

1,500 

103. การอัดผาเบรค  ผาคลัช 1,500 

104. การสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 5,000 

105. การทําหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 3,000 

106. การทําน้ําแข็ง  (น้ําแข็งหลอด,  อนามัย)  

 ก.  มีตูผลิต  1 – 2  ตู 500 

 ข.  มีตูผลิตเกิน  2  ตู 1,000 

107. การทําชอรค  ปูนปลาสเตอร 2,000 

108. การซักรีด  อัดกลีบ  กัดสีผาดวยเครื่องจักร  

 ก.  มีเครื่องจักร  1 – 3  เครื่อง 500 

 ข.  มีเครื่องจักรเกิน  3  เครื่อง 1,000 

109. การทําใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,500 

110. การทําเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุคลายคลึง 3,000 

111. การพิมพแบบพิมพเขียว 1,500 

112. การเก็บถนอมอาหาร  ดวยเครื่องที่มีกําลังตั้งแต  5  แรงมาขึ้นไป 1,500 

113. การบรรจุใบชาแหง  ใบชาผง 1,000 

114. การทําไอศครีม 1,500 

115. การทําบะหมี่  มักกะโรน ี  

 ก.  โดยเครื่องจักร 1,500 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร 500 

116. การสะสมถานโคก 3,000 

117. การจัดใหมีการเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  หรือการแสดงอื่น ๆในทํานองเดียวกัน  

ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

1,500 

118. การจัดต้ังสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 

119. รับจางแตงเล็บ  การแคะหู  การลางตา  ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 60 
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คาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 

120. การสะสมวัสดุ  สิ่งของ  ที่ชํารุดใหแลวหรือเหลือใช 3,000 

121. การทํา  เก็บ  ขนสง  และคาดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

5,000 

122. การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวนานาชนิดในที่ สาธารณะ  หรือที่

เอกชนหรือธุรกิจอื่นใด  มีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อ

ประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

3,000 

123. การใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทาง โภชนาการ  ใหอาหารที่

มีวัตถุประสงคพิเศษหรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว  ใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและการบริหารรางกาย 

2,000 

124. การแปรรูป  การตาก  การเก็บสะสมหรือการขนถาย    มันสําปะหลัง 3,000 

125 การแตงผม  

 ก.  สถานที่ตัดผม 300 

ทําการตัดผม  หนวด  โกนผม  หนวดเครา  กันหนา      กันคอ  นวดหนา  สระผม  

ยอมผม  ในอัตราเกาอ้ีตัวละ 

 

 ข.  สถานที่ตัดผม 300 

ทําการตัดผมหรือจัดทรงผม  ยอมผม  สระผม  นวดหนา  กันคอ  กันหนา  ในอัตรา

เกาอ้ีตัวละ 

 

 ค.  ผูรับจางตัดผม 60 

ทําการตัดผม  หนวด  โกนผม  ขน หนวด  เครา  กันคอ  กันหนา  สระผม  นวดหนา  

 ง.  ผูรับจางดัดผม 60 

ทําการดัดผมหรือจัดทรงผม  ยอมผม  สระผม  กันหนา  นวดหนา  กันคอ  
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15. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563 สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1  ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  (ตัวอยาง) 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

- 

2) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

- 

 

 
 

 



คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 230 

 

 



คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 231 

 



คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 232 

 

 



คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 233 

 

 


