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คํารองขอรับเงินคาธรรมเนียมคืน 
ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจงตามกฎกระทรวงกาํหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

พ.ศ. 2559  พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
วันที…่…....….เดือน………...……………พ.ศ…..........

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหินตก  

ขาพเจา ................................................................................... อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี……………….. 

ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................................. แขวง/ตําบล………………..………………..……………….. 

เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ....................................................... .โทรศัพท………………..……………….. 

ได ชําระ เงิน  คา ใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลหินตก เ รื่อ ง  กิจการ ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ พ .ศ .2553 ประ จําป งบประมาณ 2564 รายละ เอียด

ดังนี้    

   คาใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการ ท่ี เปน อันตรายตอสุขภาพ   

     จํานวนเ งิน  ........................... บาท    (- ................................................................................-)  

       ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี……...............................……..วันท่ี……………...............…......……………….. 
 

 มีความประสงค   

 

         ขอรับเงินคืน คา ใ บ อ นุญ าต ป ร ะก อ บก า รคา สํา ห รับ กิจ ก า ร ที่ เ ปน อัน ต ร า ย ตอ สุข ภ าพ  ประจําป
งบประมาณ 2564  จํานวนเงิน............................... บาท (..................................................................................) 

        ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินตก เร่ือง การติดตอขอรับเงินคืน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี  28  มกราคม 2565    

  
          ขออุทิศเงิน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประจําปงบประมาณ 2564 
จํานวนเงิน ................................บาท (...................................................................................)  
                        ใหเปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหินตก  

  
โดยไดย่ืนเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชําระเงิน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ 2564  

๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคํารองแทน  
๓. บัตรประจําตัวประชาชน   

๔. อ่ืน ๆ  

ขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 

ลงช่ือ…......…………………………......……….ผูย่ืนคํารอง 

(………............………………………………..) 

วันท่ี………….........……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดรับคํารองฉบับนี้ 
แตวันท่ี .......................................................................  

(ลงช่ือ)….………………………....………………....เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
       (……………………….......……………………) 
ตําแหนง...................................................... 
 



 
คํารองขอรับเงินคาธรรมเนียมคืน 

ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจงตามกฎกระทรวงกาํหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

พ.ศ. 2559  พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหินตก  
ขาพเจา .................................................................................... อยูบานเลขท่ี ................ หมูท่ี……………….. 

ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล………………..………………..……………….. 

เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด........................................................ .โทรศัพท………………..……………….. 

ได ชําระ เงินคา ใบอนุญาตประกอบการค า สําหรับกิจการ ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลหินตก เ รื่อ ง  กิจการ ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ พ .ศ .2553 ประ จําป งบประมาณ 2565  

รายละเอียดดังนี้    

   คาใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการ ท่ี เปน อันตรายตอสุขภาพ   

     จํานวนเ งิน  ........................... บาท    (- ................................................................................-)  

       ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี……...............................……..วันท่ี……………...............…......……………….. 
 

 มีความประสงค   

 

         ขอรับเงินคืน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 
2565  จํานวนเงิน............................... บาท (..................................................................................) 

        ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินตก เร่ือง การติดตอขอรับเงินคืน คาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี  28  มกราคม 2565    

  
          ขออุทิศเงิน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประจําปงบประมาณ 
2565 จํานวนเงิน ................................บาท (...................................................................................)  
                        ใหเปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหินตก  

  
โดยไดย่ืนเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชําระเงิน คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2565  

๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคํารองแทน  
๓. บัตรประจําตัวประชาชน   

๔. อ่ืน ๆ  

ขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 

ลงช่ือ…......…………………………......……….ผูย่ืนคํารอง 

(………............………………………………..) 

วันท่ี………….........……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดรับคํารองฉบับนี้ 
แตวันท่ี .......................................................................  

(ลงช่ือ)….………………………....………………....เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
       (……………………….......……………………) 
ตําแหนง...................................................... 



เอกสารแนบ 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมูที่

เลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ จํานวนเงิน (บาท) ประเภทกิจการ

1 นายสุธาวัฒน  ลาภมณีย 9 10 RCPT-00737/64 23-พ.ย.-63 1,000              การรับซื้อเศษยางพารา

2 นางสาวสุภาวดี  สุนทโร 22 11 RCPT-00769/64 25-พ.ย.-63 200                 จําหนายน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

3 นายสุวัช  หนูเขียว 134/3 2 RCPT-01034/64 7-ม.ค.-64 240                 จําหนายน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

4 นางสาวอาทิตยา  นุนสองเมือง 73/6 4 RCPT-01136//64 13-ม.ค.-64 200                 รานเสริมสวย

5 บริษัทศิลาอารี  จํากัด 52/1 6 RCPT-01141/64 14-ม.ค.-64 3,000              โรงโมงหิน

6 นายเหมือน  คงประเสริฐ 142/3 7 RCPT-01271/64 1-ก.พ.-64 1,000              อูซอมรถ

7 นายนิกร  รักขนาม 199/4 2 RCPT-01306/64 3-ก.พ.-64 200                 รานซอมรถ

8 นายซาบรี  เจะยะ 126/2 3 RCPT-01309/64 4-ก.พ.-64 1,000              สะสมน้ํามันตั้งแต 1,000 ลิตร

9 นางสาวพรทิพย  บุญเชิด 353/1 11 RCPT-01321/64 8-ก.พ.-64 200                 รานเสริมสวย

10 นายธีระพันธ   จันทรสงแกว 144/3 12 RCPT-01336/64 10-ก.พ.-64 400                 ตูน้ํามันหยอดเหรียญ 2 ตู

11 นางวรรณา  หนูพันธ 167/4 2 RCPT-01416/64 5-ม.ีค.-64 1,000              ปมน้ํามัน

12 บริษัทแบล็คออยล ภาคใต จํากัด 244 3 RCPT-01453/64 11-ม.ีค.-64 1,000              สะสมน้ํามันตั้งแต 1,0001 ลิตรขึ้นไป

13 นายกิตติพงษ  ปลอดใหม 91/3 7 RCPT-01456/64 15-ม.ีค.-64 200                 รานเสริมสวย

14 บริษัทนครรัตนศิลา 627/1 3 RCPT-01461/64 18-ม.ีค.-64 3,000              โรงโมงหิน

15 นางเปรมา   สุขศรี 124/4 2 RCPT-01582/64 7-พ.ค.-64 2,000              ผลิตน้ําดื่ม

16 นายประสิทธิ์   อุดมดี 209 5 RCPT-01793/64 21-พ.ค.-64 200                 รานซอมรถ

รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

ตามกฏกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลหรือฝอย พ.ศ.2559

รายชื่อผูไดรับเงินคืนตามกฏกระทรวง  

ยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง

 พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 



เอกสารแนบ 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมูที่

เลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ จํานวนเงิน (บาท) ประเภทกิจการ

รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

ตามกฏกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลหรือฝอย พ.ศ.2559

รายชื่อผูไดรับเงินคืนตามกฏกระทรวง  

ยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง

 พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

17 นายวัลลพ   แกวแกนเพช็ร 210/1 10 RCPT-02021/64 10-ม.ิย.-64 500                 ฟารมเลี้ยงสุกร

18 นายจรัล  ศรีโรโรจน 228/3 8 RCPT-02169/64 28-ม.ิย.-64 200                 จําหนายน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

19 หจก.วังศิลา 273 6 RCPT-02273/64 13-ก.ค.-64 3,000              โรงโมงหิน

20 นายลิขิต  เสนคง RCPT-02538/64 2-ส.ค.-64 500                 ฟารมเลี้ยงไก

21 นางสาวพรทิพย  โตะโดย 2 12 RCPT-02654/64 13-ส.ค.-64 1,000              รับซื้อเศษยาง

22 นางสาวนิรวรรณ  ทัพฤทธิ์ 10 8 RCPT-02788/64 25-ส.ค.-64 200                 สะสมน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

23 นายดิเรก  ศรีวารินทร 9 2 RCPT-02991/64 14-ก.ย.-64 1,000              ปมน้ํามัน

24 นายธณกร    คงคาชวย 31/1 1 RCPT-03011/64 16-ก.ย.-64 200                 รานซอมรถ

25 นางถาวร  วิชาดี 57/3 1 1/64 (11) 13-ม.ค.-64 200                 สะสมน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

26 นางอนงค ทศไพรินทร 7/1 1 1/64(12) 13-ม.ค.-64 200                 สะสมน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

27 นายสุเทพ   ขําดํา 3/4 1 1/64(13) 13-ม.ค.-64 200                 สะสมน้ํามันไมเกิน 200 ลิตร

28 นางสาวสมานลักษณ  หนูเขียว 134/6 12 1/64(14) 9-ส.ค.-64 2,000              โรงผลิตน้ําดื่ม

24,040            รวมทั้งสิ้น (บาท)



เอกสารแนบ 1

ลําดับ ชื่อ - สกุล บานเลขที่ หมูที่

เลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ จํานวนเงิน (บาท) ประเภทกิจการ

1 นายวิรัช  เทวภักิ์ 9 6 RCPT-00018/65 21-ต.ค.-64 500                 ฟารมเลี้ยงไก

2 นายอาลีหมัด  ยีเกษม 254/1 3 RCPT-00027/65 25-ต.ค.-64 1,000              สะสมน้ํามันตั้งแต 1,001 ลิตรขึ้นไป

1,500              รวมทั้งสิ้น (บาท)

รายชื่อผูไดรับเงินคืนตามกฏกระทรวง  

ยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง

ตามกฏกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

 พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน
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