
 
แบบ อภ. 1  

 
คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ  

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

 
                ขา้พเจ้า (นาย , นาง ,นางสาว).................................................................................................................  
                  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี สัญชาติ.............................. เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่            อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู่ที.่............................. 
ตรอก / ซอย.........................ถนน........................ตําบล / แขวง.............................. อําเภอ / เขต...............................
จังหวัด.......................................โทรศัพท.์...............................โทรสาร..........................................  
                 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที.่........................หมู่ที.่.........................ตรอก / ซอย...........................ถนน....................................  
ตําบล / แขวง........................................อําเภอ / เขต............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท.์....................................โทรสาร.................................... โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังน้ี  

      1. (นาย, นาง, นางสาว)................................................................................อยู่บ้านเลขที.่.................... 
หมู่ที.่..................... ตรอก / ซอย...............................ถนน.............................ตําบล / แขวง........................................
อําเภอ / เขต........................................ จังหวัด............................................โทรศัพท์.................................................
โทรสาร................................................  

      2. (นาย, นาง, นางสาว)................................................................................อยู่บ้านเลขที.่................... 
หมู่ที.่..................... ตรอก / ซอย...............................ถนน.............................ตําบล / แขวง........................................
อําเภอ / เขต........................................ จังหวัด............................................โทรศัพท์.................................................
โทรสาร................................................   
                ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี  

1. ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................ 
ประกอบกิจการ.............................................................................................................................................................  
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................................................................................
ลําดับที่.................................... กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.................................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการ
บริการให้ระบุ จํานวนห้อง...............................ห้องหรือ จํานวนที่น่ัง....................ที่น่ัง กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว...........................ตัว) จํานวนคนงาน...............................คน  

     2. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที.่....................ตรอก / ซอย.........................ถนน...................................  
แขวง........................................................เขต.............................................จังหวัด........................................................ 
โทรศัพท.์...................................................... โทรสาร.........................................................อาคารประกอบการมีเน้ือที่
.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเน้ือที่.....................ตารางเมตร 
ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.........................................................................................................................  
อาคารประกอบการเป็นของ..........................................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่  
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท.....................................................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียง
กับ..................................................................................................................................................................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    มี    ไม่มี  
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บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ..........................................................................................................  
                                             ด้านใต้...............................................................................................................  
                                             ด้านตะวันออก...................................................................................................  
                                             ด้านตะวันตก..................................................................................................... 
3. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา.......................................น.  ถึงเวลา................................น.  รวมวันละ......................ช่ัวโมง 
กะวันหยุดงานประจําสัปดาห์........................................................................................................................................ 
4. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม........................................คน  
   4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ...............................................คน  
   4.2 คนงานชาย.............................คน คนงานหญิง................................คน  
   4.3 ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
   4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมอืจากต่างประเทศ........................................คน  
5. การผลิต  
   5.1 ช่ือ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  

                   วัตถุดิบ                      ปริมาณการใช้ (ต่อปี)                แหล่งที่มา (ระบุบริษัท /  
                                                                                          ห้างร้านของผู้จําหน่าย)  

         5.1.1 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.1.2 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.1.3 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.1.4 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.1.5 ................................................ .................................................. ............................................................  
   5.2 ช่ือผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย  
                           ผลิตภัณฑ์                   ปริมาณการผลิต (ต่อปี)       การจําหน่าย (ระบุสถานที่จําหน่าย)  
         5.2.1 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.2.2 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.2.3 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.2.4 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.2.5 ................................................ .................................................. ............................................................  
    5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี)  
                        วัตถุผลพลอยได้              ปริมาณวัตถุผลพลอยได้            จําหน่ายได้ / จําหน่ายไม่ได้  
         5.3.1 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.3.2 ................................................ .................................................. ............................................................  
         5.3.3 ................................................ .................................................. ............................................................  
    5.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  
        5.3.1 ....................................................................... ขนาด.......................แรงม้า จํานวน........................เครื่อง  
        5.3.2 ....................................................................... ขนาด.......................แรงม้า จํานวน........................เครื่อง  
        5.3.3 ....................................................................... ขนาด.......................แรงม้า จํานวน........................เครื่อง  
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6. การควบคุมมลพิษ  
    6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิง่ปฏิกูล) 
    (ระบุช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี)……………………………………………………………..……………………………………………………….  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
    6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/ มลพิษอากาศ    
    / สิ่งปฏิกูล)  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
7. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ. 1) 
 
9. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และที่ต้ังของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทุกช้ัน) รวมท้ังที่พักของ  
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ. 1) 
 
10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
     10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ. 1) 
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11. หลักฐานทีนํ่ามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
      11.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  
                 (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)  
      11.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
      11.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
      11.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
      11.5 หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถูกต้อง 
                 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
      11.6 หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ  

      ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
      11.7 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
                 และผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
      11.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
      11.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................................ 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
                                            (ลงช่ือ).................................................................ผูข้อรับใบอนุญาต  

                                 (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


