
  

 
แบบ อภ. 1  

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เขียนที่.................................................................  
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................................................................  
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........................ปี สัญชาต.ิ..................................  

เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขที่           อยู่บ้านเลขที.่.................................................................  
หมู่ที่.......................... ตรอก / ซอย...............................ถนน........................................ต าบล / แขวง.........................................................  
อ าเภอ / เขต..................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.์.......................................โทรสาร............................................  

เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................................จดทะเบยีนเมื่อ...........................................................................  
มีส านักงานอยู่เลขที.่.............................หมู่ที่..................................ตรอก / ซอย.......................................ถนน........................................... 
ต าบล / แขวง ......................................อ าเภอ / เขต..............................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.....................................  
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี ้ 
1. (นาย,นาง,นางสาว)........................................................................อยู่บ้านเลขที.่......................................หมู่ที่.......................................  
ตรอก / ซอย....................................ถนน...........................................ต าบล / แขวง.....................................อ าเภอ / เขต.......................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท.์....................................โทรสาร...............................................  
2. (นาย,นาง,นางสาว)........................................................................อยู่บ้านเลขที.่......................................หมู่ที่.......................................  
ตรอก / ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล / แขวง......................................อ าเภอ / เขต..........................  
จังหวัด....................................... .....โทรศัพท์....................................โทรสาร................................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้  
1. ชื่อสถานประกอบการ....................................................ประกอบกิจการ..................................................................................  

ซึ่งเป็นกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท................................ล าดบัที.่....................ก าลังเคร่ืองจักรโดยรวม.........................แรงม้า 
(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง...............................ห้องหรือจ านวนที่นั่ง....................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการ
ที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.................ตัว) จ านวนคนงาน.....................คน  

2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่...................... หมู่ที่........................ถนน..................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................. จังหวัด .................................................โทรศัพท์....................................................................  
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมีเนื้อที.่..................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้ง
อาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.............................................................. 
อาคารประกอบการเป็นของ...........................................................................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ................................................................(เป็นไม ้หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ  
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท....................................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ...................................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ    มี    ไม่ม ี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านเหนือ.........................................................................................................................................  

ด้านใต.้.............................................................................................................................................  
ด้านตะวันออก.................................................................................................................................  
ด้านตะวันตก................................................................................................................................... 
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3. ท างานปกติตั้งแต่เวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจ าสปัดาห.์................................................................  

4. จ านวนและระดบัผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  
4.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวชิาการ.....................................คน  
4.2 คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน  
4.3 ผู้ช านาญการจากตา่งประเทศ.....................................คน  
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน  

5. การผลิต  
5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหลง่ที่มาของวัตถุดิบ  

            วัตถุดิบ          ปริมาณการใช ้(ต่อป)ี                แหล่งที่มา (ระบุบริษทั /  
                                                                                                      ห้างร้านของผู้จ าหน่าย)  
5.1.1 ......................................... ..................................................   ............................................. 
5.1.2 ......................................... ..................................................  ............................................. 
5.1.3 ......................................... ..................................................   ............................................. 

 5.1.4 .........................................  ..................................................   ..............................................  
 5.1.5 ........................................ ..................................................  ..............................................  

5.2 ชื่อผลิตภัณฑ ์ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย  
                           ผลิตภัณฑ ์      ปริมาณการผลิต (ต่อปี)                    การจ าหน่าย (ระบุสถานที่จ าหน่าย)  

5.2.1 ......................................... ..................................................   ............................................. 
5.2.2 ......................................... .................................................  ............................................. 
5.2.3 ......................................... ..................................................   ............................................. 

 5.2.4 .........................................  ..................................................   ..............................................  
5.2.5 ........................................ ..................................................  .............................................. 

5.3 วัตถุผลพลอยได ้(ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี)  
                      วัตถุผลพลอยได ้                               ปริมาณวัตถุผลพลอยได ้  จ าหน่ายได ้/ จ าหน่ายไมไ่ด ้ 

5.3.1 ..................................   ..................................................  .............................................  
5.3.2 ..................................   ..................................................   ............................................. 
5.3.3 ..................................   ..................................................   .............................................. 

5.4 อุปกรณ ์/ เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก ่(ระบชุนิด ขนาด จ านวน)  
5.4.1 .........................................  ขนาด..............................แรงม้า   จ านวน.............................เครื่อง  
5.4.2 .........................................  ขนาด..............................แรงม้า  จ านวน.............................เครื่อง  
5.4.3 .........................................  ขนาด..............................แรงม้า   จ านวน.............................เครื่อง  

6. การควบคุมมลพษิ  
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) (ถ้ามี)  

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................... 
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6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/ ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

7. มาตรการป้องกันอนัตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน  
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

8. แผนทีส่ังเขป แสดงสถานที่ตัง้สถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. แผนที่แสดงพืน้ที่ประกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชัน้ให้แสดงทุกชัน้) รวมทั้งที่พักของ  
ผู้ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ (ถ้าม)ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................... 
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10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. หลักฐานทีน่ ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต  
   11.1 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
   11.2 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผู้จัดการ  

   11.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เปน็ที่ตั้งสถานประกอบการ  
   11.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิตบิุคคล  
           (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล)  

   11.5 หลักฐานแสดงวา่อาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนัน้ได้ โดยถูกต้องตาม  
           กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

   11.6 หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์  
            ในอาคารที่ใช้เปน็สถานประกอบการ)  

   11.7 หนังสือมอบอ านาจที่ถกูต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและ  
           ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  

   11.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง  
   11.9 อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................  
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
              (....................................................) 

....................................................................................................................................................................... 
แบ อภ.1 เลขที่..........................................................กิจการล าดับที่.......................................................................................................... 
รับไว้เมื่อวันที่..............................................................ผู้รับ....................................................................................................................... 

             


