
แบบ   อภ. 1 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

 
 ขาพเจา  (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................................................................................... 
    เปนบุคคลธรรมดา   อายุ..................ป     สัญชาติ.............................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่                    อยูบานเลข...................................................... 
หมูที่...............................  ตรอก / ซอย.........................................ถนน..........................................ตําบล / แขวง............................................. 
อําเภอ / เขต..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท................................โทรสาร.......................................... 
     เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................................... 
มีสํานักงานอยูเลขที่..............................หมูที่......................ตรอก / ซอย...........................................ถนน....................................................... 
ตําบล / แขวง .....................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด...................................โทรศัพท....................................... 
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต   ดังนี้ 

1. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................อยูบานเลขที่..................................หมูที่................................... 
ตรอก / ซอย......................................ถนน....................................ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต........................................ 
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ 

2. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................อยูบานเลขที่..................................หมูที่................................... 
ตรอก / ซอย......................................ถนน....................................ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต........................................ 
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังนี้ 

1.  ช่ือสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ................................................................................ 
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...............................................................................................ลําดับที่.................................... 
กําลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงมา   (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุ   จํานวนหอง...............................หองหรือ 
จํานวนที่นั่ง....................ที่นั่ง   กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.................ตัว) จํานวนคนงาน.......................คน 

2.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก / ซอย.............................................ถนน........................................................ 
แขวง..............................................เขต................................................กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท................................................................ 
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่...................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคาร 
ประกอบการ)  มีเนื้อที่.....................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................................................................... 
อาคารประกอบการเปนของ.....................................................................................อาคารประกอบการ     มีอยูเดิม     กอสรางใหม 
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................(เปนไม  หรือหองแถว   ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับ 
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ........................................................ 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ       มี       ไมม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ   ดานเหนือ........................................................................................................................................... 
    ดานใต................................................................................................................................................ 
    ดานตะวันออก................................................................................................................................... 
    ดานตะวันตก..................................................................................................................................... 
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 3. ทํางานปกติต้ังแตเวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ช่ัวโมง..................กะ 
วันหยุดงานประจําสัปดาห................................................................. 

4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน 
4.1  เจาหนาที่บริหารและวิชาการ.....................................คน 
4.2  คนงานชาย..........................คน   คนงานหญิง................................คน 
4.3  ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน 

     4.4  ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน 
5.  การผลิต 
     5.1  ช่ือ  ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ 
        วัตถุดิบ      ปริมาณการใช (ตอป)  แหลงที่มา (ระบุบริษัท / 
         หางรานของผูจําหนาย) 
             5.1.1  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.1.2 .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.1.3  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.1.4  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.1.5  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
       5.2  ช่ือผลิตภัณฑ   ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 

 ผลิตภัณฑ      ปริมาณการผลิต (ตอป)  การจําหนาย (ระบุสถานที่จําหนาย)                            
             5.2.1  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.2.2 .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.2.3  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.2.4  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.2.5  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
       5.3  วัตถุผลพลอยได  (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได )  (ถามี) 

วัตถุผลพลอยได      ปริมาณวัตถุผลพลอยได    จําหนายได / จําหนายไมได                                
             5.3.1  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.3.2 .........................................         ..................................................          ............................................................ 
             5.3.3  .........................................         ..................................................          ............................................................ 
      5.4  อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจักร  ที่ใชในการประกอบการ  ไดแก  (ระบุชนิด  ขนาด จํานวน) 
             5.3.1  .........................................         ขนาด..............................แรงมา          จํานวน......................................เครื่อง 
             5.3.2 .........................................         ขนาด..............................แรงมา          จํานวน......................................เครื่อง 
             5.3.3  .........................................        ขนาด..............................แรงมา          จํานวน......................................เครื่อง  

 6. การควบคุมมลพิษ 
    6.1  มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  (น้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล)  (ระบุช่ือและปริมาณ )  (ถามี) 
           ...................................................................................................................................................................................... 
           ...................................................................................................................................................................................... 
           ......................................................................................................................................................................................            
           ...................................................................................................................................................................................... 
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     6.2   การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / 

            สิ่งปฏิกูล) 
            ...................................................................................................................................................................................... 
           ...................................................................................................................................................................................... 
           ......................................................................................................................................................................................            
           ...................................................................................................................................................................................... 

 7.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน 
    ............................................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................................            
     ............................................................................................................................................................................................ 
8.  แผนที่สังเขป   แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ  และที่ต้ังของเครื่องจักร  (หากมีหลายช้ันใหแสดงทุกช้ัน)   รวมทั้งที่พักของ 
     ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
       10.1  รายละเอียดกระบวนการผลิต 
                 ...................................................................................................................................................................................... 
                 ...................................................................................................................................................................................... 
                 ......................................................................................................................................................................................            
                 ...................................................................................................................................................................................... 
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                      10.2   ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

       11.1   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ / ผูถือใบอนุญาต) 
       11.2   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
       11.3   สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ต้ังสถานประกอบการ 
       11.4   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
                      (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
       11.5  หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได   โดยถูกตองตาม 
                     กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
       11.6  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร   (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ ์
                     ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 
       11.7  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย   พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 
                      ผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
       11.8  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
       11.9   อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................................................................................................................. 
                       .................................................................................................................................................................................. 
 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ).............................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                (.............................................) 
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