
  
 แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

 
เขียนที่..............................................................  

วันที่................เดือน..............................พ.ศ....................  
 
ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................................................................................... 
� เปนบุคคลธรรมดา อายุ.....................ป สัญชาติ.......................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 
�-����-�����-��-�  อยูบาน/สํานักงานเลขที.่.....................................หมูที.่................................ 
ตรอก/ซอย............................ถนน......................... ตําบล / แขวง…….…................. อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด........................................โทรศัพท....................................โทรสาร..........................................  
� เปนนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขที.่...................หมูที.่..............ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท........................................โทรสาร.................................................... 

 
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมีดังน้ี  

๑. ...............................................................................................................อยูบานเลขที่....................หมูที่................ 
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................................ ตําบล/แขวง .............................................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................. 
โทรสาร..................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อยูบานเลขที…่................... หมูที่....................  
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................. 
โทรสาร..................................................... 

 
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้  

๑. ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................................................... 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..........................................................................................................
ลําดับที.่...........................................................................................กําลังเครือ่งจกัรโดยรวม...............................แรงมา 
(กรณีทีเ่ปนกิจการที่เกี่ยวกับการบรกิารใหระบจุํานวนหอง...............................หองหรือจํานวนที่นั่ง.........................ที่นั่ง 
กรณทีี่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวใหระบุจํานวนตัว...........................................ตัว)   จํานวนคนงาน...................คน  
๒. สถานประกอบการตัง้อยูเลขที.่............................. หมูที.่.................. ถนน........................................................ 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท.....................................................โทรสาร.................................................................. 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเนื้อที่............................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ...................................................................... 
อาคารประกอบการเปนของ................................................................................................................................................... 
อาคารประกอบการเปนของ.........................................................อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม � กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) 
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...................................................................................................................
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สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ………………………................................................................................................... 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี  �  ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  

ดานเหนือ......................................................................................................................................................... 
ดานใต.............................................................................................................................................................. 
ดานตะวันออก................................................................................................................................................. 
ดานตะวันตก.................................................................................................................................................... 

๓. ทํางานปกติต้ังแตเวลา....................... น. ถึงเวลา……......................น. รวมวันละ.................. ช่ัวโมง............ กะ 
วันหยุดงานประจําสัปดาห.........................................................................  
๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน  
 ๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ.....................................คน  
 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน  คนงานหญิง................................คน  
 ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน  
 ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  
๕. การผลิต  
 ๕.๑ ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงทีม่าของวัตถดุิบ  
   วัตถุดิบ ปริมาณการใช (ตอป) แหลงที่มา (ระบุบริษทั/หางราน 
      ของผูจําหนาย)  
  ๕.๑.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 
 
 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
   ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต (ตอป) การจําหนาย  
      (ระบุสถานที่จําหนาย 
  ๕.๒.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 
 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี) 
   วัตถุผลพลอยได ปริมาณวัตถุผลพลอยได จําหนายได / จําหนายไมได 
  ๕.๓.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 
 ๕.๔ อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจกัร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
   
  ๕.๔.๑) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เครื่อง 
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  ๕.๔.๒) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เครื่อง 
  ๕.๔.๓) ....................................... ขนาด..................................แรงมา จํานวน..................................เครื่อง 
 
๖. การควบคุมมลพิษ  
 ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/ส่ิงปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) 
  (ถามี)  
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 ๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรงุคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ 
  / ส่ิงปฏิกูล) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
 
๗. มาตรการปองกนัอันตรายสําหรบัผูปฏิบัติงาน / คนงาน 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานทีต่ั้งสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมหีลายชั้นใหแสดงทกุชั้น) รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัติงาน 
 ในสถานประกอบการ (ถามี)  
 
 



 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
 ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต  
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
 � ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  
 � ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
  � ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  
 � ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
   (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 � ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดยถูกตองตาม 
   กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 � ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์ 
   ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)  
 � ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถกูตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอาํนาจและ 
   ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายืน่คําขอดวยตนเอง)  
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 � ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  
 � ๑๑.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
  
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต  
              (....................................................) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แบบ อภ.๑ เลขที่............................................กจิการลําดับที่................................................................................................ 
รับไวเมื่อวันที.่.................................................ผูรับ................................................................................................................ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

คําขอเลขท่ี..................../.............. 
(เจาหนาท่ีกรอก) 
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ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................อายุ…………ป สญัชาติ ………..……… 
อยูบานเลขที่ ……………….…. หมูที ่…………….….. ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................... 
ตําบล / แขวง…….…......................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร.......................................................................................................  

ขอย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................ 
..............................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปน้ี 

๑. ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................. 
๒. สถานที่ต้ังเลขที่.......................หมูที่................ตําบล..................................อําเภอ............................ 

จังหวัด ......................................โทรศัพท................................................ โทรสาร...................................................... 
๓. พ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................................แรงมา  

จํานวนคนงาน...........................คน 
๔. พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังน้ี 

 � สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 � สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตฯ 

 � ทะเบียนบานของที่ต้ังกิจการหรือหนังสือสัญญาเชาที่ดิน 

 � กรณีเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมหนังสือมอบอํานาจ    
แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  

 

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 
      ( ลงช่ือ ) ……………………………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต 
       ( …………………………..……….) 
 

ความเหน็ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

 ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบถวน � ไมครบถวน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และใหชําระคาธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เน่ืองจาก ……………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ ) ………………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………....………….……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………....................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....………….……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
                                                        ( ลงช่ือ ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....……………...……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา (นาย/ นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  
  เปนบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ป สญัชาติ................................. เลขหมายประจําตัวประชาชน 
เลขที่ �-����-�����-��-� อยูบาน / สํานักงานเลขที่.................................หมูที่........................  

คําขอเลขท่ี..................../.............. 
(เจาหนาท่ีกรอก) 
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ตรอก / ซอย............................................ตําบล / แขวง…….…........................ อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร.............................................................  
  เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขที.่...................หมูที.่.....................ตรอก / ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท........................................โทรสาร.................................................... 

เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
เลมที่..................เลขที่......................ป........................ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท
.........................................................................ลําดับที.่.............................................โดยใชช่ือสถานประกอบการวา
..........................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที.่....................หมูที.่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล...................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด.................................... โทรศัพท ............................................. โทรสาร......................................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย  
 � ชํารุดในสาระสําคัญ  
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ   
 � ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 
 � ๓. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณีสญูหาย) 
 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

 � ๕.   ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 � ๖.   หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ                                        

อํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
 � ๗.  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 
                                                        (ลงช่ือ)...........................................................ผูรับใบแทนใบอนุญาต  
                                                                (..........................................................) 
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