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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
1/2 ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
โทรศัพท์ : 075 - 424 -4080
โทรสำร : 075 - 424 -4080

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นหน่วยบริห ำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล พ.ศ. 2537 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึงปั จจุบั น ) มี อำนำจหน้ ำที่ ในกำรพั ฒ นำต ำบลทั้ งในด้ ำน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับสภำพชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ มีแนวโน้มเจริญ
มำกขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชนโดยเฉพำะกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพที่มีมำกขึ้น จึงจำเป็นต้องควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ให้
ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เพื่อคุ้มครองประชำชน
และควบคุมสภำพชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ออกข้อบังคับตำบล เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ พ.ศ.2541 มีผลบังคับให้ ผู้ที่ประกอบกำรอันเกี่ยวกับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จะต้องยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตตำมแบบ อภ.1 ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
กิจกำรดังต่อไปนี้ เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
1. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์
1)
กำรเลี้ยงม้ำ โค กระบือ ตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป
2)
กำรเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป
3)
กำรเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป
4)
กำรเลี้ยงห่ำน เป็ด ไก่
ก. ไก่ไข่ เป็ดไข่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป
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5)

ข. ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ห่ำน ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป
กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอำน้ำนม

2. กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
1)
กำรฆ่ำห่ำน เป็ด ไก่ ยกเว้นกำรฆ่ำในภัตตำคำร โรงแรมหรือร้ำนข้ำวแกงเพื่อปรุงอำหำรใน
นั้นหรือฆ่ำปรุงอำหำรเร่ขำยด้วยตนเอง เว้นแต่กำรทำปุ๋ยหมักเพื่อกำรเกษตร
2)
กำรฟอกหนังสัตว์ กำรสะสมหนังสัตว์
3)
กำรสะสมเขำสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ และหนังสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
4)
กำรย้อมที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
3. กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
1)
กำรผลิตเนย เนยเทียม
2)
กำรผลิตกะปิ น้ำปลำ น้ำเคย ไตปลำ เต้ำเจี้ยว น้ำบูดู ซีอิ้ว หอยดอง ซอสปรุงรสอื่น ๆ
ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคภำยในครัวเรือน
3)
กำรผลิต กำรหมัก กำรสะสมปลำร้ำ ปลำเจ่ำ กุ้งเจ่ำ ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคภำยใน
ครัวเรือน
4)
กำรตำกเนื้อสัตว์ กำรผลิตเนื้อสัตว์เค็ม กำรเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
5)
กำรนึ่ง กำรต้ม กำรเคี่ยว กำรตำก หรือวิธีอื่นใดในกำรผลิตอำหำรจำกสัตว์ พืช ยกเว้นใน
สถำนที่จำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำยอำหำร กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
6)
กำรเคี่ยวน้ำมันหมู กำรผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถำนที่จำหน่ำย
อำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
7)
กำรผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ำฮวย เต้ำหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
8)
กำรผลิตแบะแซ
9)
กำรผลิตอำหำรบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภำชนะอื่นใด
10) กำรประกอบกิจกำรกำรทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
11) กำรแกะ กำรล้ำงสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจกำรห้องเย็น ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
12) กำรผลิตน้ำอัดลม น้ำหวำน น้ำโซดำ น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ บรรจุกระป๋อง
ขวดหรือภำชนะอื่นใด ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
13) กำรผลิต กำรแบ่งบรรจุน้ำตำล
14) กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกน้ำนมวัว

3
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

กำรผลิต กำรแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรำ เบียร์ น้ำส้มสำยชู
กำรคั่วกำแฟ
กำรผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
กำรผลิตผงชูรส
กำรผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค
กำรตำก กำรหมัก กำรดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่ำงอื่น ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
กำรผลิต กำรบรรจุใบชำแห้ง ชำผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
กำรผลิตไอศกรีม ยกเว้นกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กำรผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน
กำรประกอบกิจกำรห้องเย็น แช่แข็งอำหำร
กำรผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นกำรผลิตเพื่อใช้ในสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและเพื่อกำรบริโภคใน
ครัวเรือน
กำรเก็บ กำรถนอมอำหำรด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้ำขึ้นไป

4. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครือ่ งสำอำง ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำง
1)
กำรผลิต กำรโม่ กำรบด กำรผสม กำรบรรจุยำด้วยเครื่องจักร
2)
กำรผลิต กำรบรรจุยำสีฟัน แชมพู ผ้ำเย็น กระดำษเย็น เครื่องสำอำงต่ำง ๆ
3)
กำรผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จำกสำลี
4)
กำรผลิตผ้ำพันแผล ผ้ำปิดแผล ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อมสำเร็จรูป
5)
กำรผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำงต่ำง ๆ
5. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
1)
กำรอัด กำรสกัดเอำน้ำมันจำกพืช
2)
กำรล้ำง กำรอบ กำรรม กำรสะสมยำงดิบ
3)
กำรผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสำคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
4)
กำรสีข้ำวด้วยเครื่องจักร
5)
กำรผลิตยำสูบ
6)
กำรขัด กำรกระเทำะ กำรบดเมล็ดพืช กำรนวดข้ำวด้วยเครื่องจักร
7)
กำรผลิต กำรสะสมปุ๋ย
8)
กำรผลิตใยมะพร้ำวหรือวัตถุคล้ำยคลึงด้วยเครื่องจักร
9)
กำรตำก กำรสะสมหรือกำรขนถ่ำยมันสำปะหลัง
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6. กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
1)
กำรผลิตโลหะเป็นภำชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่ำง ๆ
2)
กำรหลอม กำรหล่อ กำรถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด
3)
กำรกลึง กำรเจำะ กำรเชื่อม กำรตี กำรตัด กำรประสำน กำรรีด กำรอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊ำซหรือ ไฟฟ้ำ
4)
กำรเคลือบ กำรชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด
5)
กำรขัด กำรล้ำงโลหะด้วยเครื่องจักร สำรเคมี
6)
กำรทำเหมืองแร่ กำรสะสม กำรแยก กำรคัดเลือกหรือกำรล้ำงแร่
7. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
1)
กำรต่อ กำรประกอบ กำรเคำะ กำรปะผุ กำรพ่นสี กำรพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์
2)
กำรตั้งศูนย์ถ่วงล้อ กำรซ่อม กำรปรับแต่งระบบปรับอำกำศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
3)
กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริกำรหรือจำหน่ำย
และในกำรประกอบธุรกิจนั้น มีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่ำวด้วย
4)
กำรล้ำง กำรอัดฉีดยำนยนต์
5)
กำรผลิต กำรซ่อม กำรอัดแบตเตอรี่
6)
กำรปะ กำรเชื่อมยำง
7)
กำรอัดผ้ำเบรค ผ้ำครัช
8. กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้
1)
กำรผลิตไม้ขีดไฟ
2)
กำรเลื่อย กำรซอย กำรตัด กำรไส กำรเจำะ กำรขุดร่อง กำรทำคิ้ว หรือกำรตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
3)
กำรประดิษฐ์ไม้ หวำยเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือกำรพ่น กำรทำสำรเคลือบเงำสี หรือ
กำรแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือหวำย
4)
กำรอบไม้
5)
กำรผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
6)
กำรประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดำษ
7)
กำรผลิตกระดำษต่ำง ๆ
8)
กำรเผำถ่ำน หรือกำรสะสมถ่ำน
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9. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
1)
กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด
2)
กำรประกอบกิจกำรสถำนที่อำบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
3)
กำรประกอบกิจกำรโรงแรมหรือกิจกำรอื่นในทำนองเดียวกัน
4)
กำรประกอบกำรกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ ห้องแบ่งเช่ำ หรือกิจกำรอื่นใน
ทำนองเดียวกัน
5)
กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ
6)
กำรจัดให้มีกำรแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คำรำโอเกะหรือกำรแสดง
อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
7)
กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ำ หรือกิจกำรอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
8)
กำรจัดให้มีกำรเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือกำรเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
9)
กำรประกอบกิจกำรเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจกำรที่อยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
10) กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีกำรควบคุมทำงโภชนำกำร ให้อำหำร
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กำรบริหำรร่ำงกำย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่กำรให้บริกำรดังกล่ำว
ในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
11) กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก ตู้เกม
12) กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม
13) กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ
10. กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
1)
กำรปั่นด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครื่องจักร หรือกำรทอผ้ำด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
2)
กำรสะสมปอ ป่ำน ฝ้ำยหรือนุ่น
3)
กำรปั่นฝ้ำยหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
4)
กำรทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
5)
กำรเย็บผ้ำด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
6)
กำรพิมพ์ผ้ำ หรือกำรพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
7)
กำรซัก กำรอบ กำรรีด กำรอัดกลีบผ้ำด้วยเครื่องจักร
8)
กำรย้อม กำรกัดสีผ้ำหรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
1)
กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดินเผำ
2)
กำรระเบิด กำรโม่ กำรป่นหินด้วยเครื่องจักร
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

กำรผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
กำรสะสม กำรผสมซีเมนต์ หิน ทรำย หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
กำรเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
กำรเลื่อย กำรตัด หรือกำรประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่ำง ๆ
กำรผลิตชอล์ค ปูนปำสเตอร์ ปูนขำว ดินสอพอง หรือกำรเผำหินปูน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้ำเบรค ผ้ำครัช
กระเบื้องมุงหลังคำ กระเบื้องยำง ฝ้ำเพดำน ท่อน้ำ เป็นต้น
กำรผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
กำรผลิตกระดำษทรำย
กำรผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จำกใยแก้ว

12. กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่ำนหิน สำรเคมี
1)
กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งกรด ด่ำง สำรออกซิไดส์ หรือสำรตัวทำละลำย
2)
กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งก๊ำซ
3)
กำรผลิต กำรกลั่น กำรสะสม กำรขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่ำง ๆ
4)
กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก
5)
กำรพ่นสี ยกเว้นกิจกำรใน 7 (1)
6)
กำรประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยำง ยำงเทียม พลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วัตถุที่คล้ำยคลึง
7)
กำรโม่ กำรบดชัน
8)
กำรผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
9)
กำรผลิต กำรล้ำงฟิล์มรูปถ่ำยหรือฟิล์มภำพยนต์
10) กำรเคลือบ กำรชุบวัตถุด้วยพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
11) กำรผลิตพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
12) กำรผลิต กำรบรรจุสำรเคมีดับเพลิง
13) กำรผลิตน้ำแข็งแห้ง
14) กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสำรเคมีอันเป็นส่วนประกอบในกำรผลิต
ดอกไม้เพลิง
15) กำรผลิตแชลแล็คหรือสำรเคลือบเงำ
16) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งสำรกำจัดศัตรูพืชหรือพำหะนำโรค
17) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสมกำว
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13. กิจกำรอื่น ๆ
1)
กำรพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
2)
กำรผลิต กำรซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3)
กำรผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
4)
กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือกำรถ่ำยเอกสำร
5)
กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
6)
กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ
7)
กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
8)
กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
9)
กำรก่อสร้ำง
 ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นแบบที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์กำหนด และจะต้องปฏิบัติและจัดสถำนที่
ประกอบกำรค้ำให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้
กำหนดไว้ ดังนี้
1.
สถำนที่ต้องมีทำเลที่เหมำะสม มีรำงระบำยน้ำ รับน้ำโสโครกให้พ้นจำกที่นั้นโดยสะดวก
และไม่ก่อเหตุรำคำญอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้อยู่อำศัยบริเวณใกล้เคียง
2.
ต้องทำรำงระบำยน้ำไปสู่ทำงระบำยน้ำสำธำรณะ หรือบ่อน้ำโสโครก
3.
ต้องทำรำงระบำยน้ำและรำงระบำยน้ำ ต้องมีลักษณะไม่ทำให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำ
ในทำงสำธำรณะ หรือแก่ผู้อำศัยใกล้เคียง
4.
ถ้ำสถำนที่ใดต้องทำพื้นด้วยวัตถุถำวร เพื่อป้องกันรั่วซึม หรือขังของน้ำ หรือต้องมีท่อพัก
น้ำโสโครก หรือต้องมีเครื่องหมำยระบำยน้ำ หรือป้องกันควัน หรือป้องกันอื่นใดอันอำจ
เป็นเหตุรำคำญแก่ผู้อยู่อำศัยใกล้เคียงผู้ขออนุญำต ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อย่ำงเคร่งครัด
5.
ต้องให้มีแสงสว่ำงและทำงระบำยลมเพียงพอและจะต้องจัดสถำนที่มิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์
พำหะนำโรค
6.
ต้องจัดให้มีน้ำสะอำดเพียงพอแก่กำรค้ำนั้น
7.
ต้องมีที่สำหรับรองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อนต้องด้วยสุขลักษณะ
8.
ต้องมีส้วมต้องด้วยสุขลักษณะและจำนวนเพียงพอ
9.
สถำนที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีสถำนที่ขังและปล่อยสัตว์กว้ำงขวำงเพียงพอ
10. สถำนที่เกี่ยวกับกำรตำกหรือผึ่งสินค้ำ ต้องมีจำนวนเพียงพอและไม่ทำให้เป็นที่เดือดร้อน
รำคำญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงหรือสัญจรไปมำ ตำมที่เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเห็นชอบ
11. ปฏิบัติกำรอื่นใดที่เหมำะสมเกี่ยวกับกิจกำรนั้นๆ ตำมคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือผู้ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน
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 ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกำรค้ำนั้น จะต้องควบคุมกิจกำรอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังนี้
1.
ต้องรักษำสถำนที่ให้อยู่ในภำวะอันดีเสมอและทำควำมสะอำดกวำดล้ำงสถำนที่
ประกอบกำรนั้นให้สะอำดทุกวัน
2.
ต้องประกอบกำรค้ำนั้นภำยในเขตสถำนที่และตำมกำหนดวัน เวลำ ที่ได้รับอนุญำต
3.
ต้องรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรประกอบกำรทุกอย่ำงให้สะอำดอยู่เสมอ
4.
ต้องรักษำสถำนที่อย่ำให้เป็นที่เพำะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์พำหะนำโรคอื่นๆ
5.
ถ้ำจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถำนที่ ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก่อน
6.
ต้องปฏิบัติกำรทุกอย่ำง เพื่อให้ได้สุขลักษณะตำมคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
หรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
7.
ต้องยินยอมให้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือผู้ที่ได้รบมอบหมำยเข้ำตรวจสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีกำรประกอบกำร
ค้ำนั้นได้ในเวลำอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งควำมประสงค์ให้ทรำบแล้ว
 อำยุของใบอนุญำตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใบอนุญำตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีอำยุ 1 ปี นับแต่ออกใบอนุญำต
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญำตยื่นคำขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เ ป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ (ระยะเวลำ 10 นำที)
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน
(ระยะเวลำ 15 นำที)
3. ประสำนเจ้ ำ พนั ก งำนสำธำรณสุ ข เพื่ อ แจ้ ง วั น เข้ ำ
ตรวจสอบฯ (ระยะเวลำ 4 วัน)
4. พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ร่ว มกับ เจ้ ำพนั กงำนสำธำรณสุ ข
ตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(ระยะเวลำ 7 วัน)
5. เสนอหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
พิจำรณำ (ระยะเวลำ 1 วัน)
6. เสนอปลั ด องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำยพิจำรณำ (ระยะเวลำ 1 วัน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำที่ ส ำนั ก ปลั ด และเจ้ ำ พ นั กงำน
สำธำรณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
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ขั้นตอน
7. เสนอเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำลงนำมใบอนุญำต
(ระยะเวลำ 1 วัน)
8. ออกใบอนุญำต (ระยะเวลำ 20 นำที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด

9. ชำระค่ำธรรมเนียม (ระยะเวลำ 15 นำที)

กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์

สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
1. คำขอแบบฟอร์มขอรับคำขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.1) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ขออนุญำต

จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขออนุญำต

จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และสำเนำทะเบียนบ้ำนผู้จัดกำร
สถำนประกอบกำรหำกไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญำต
5. สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำร

อย่ำงละ 1 ฉบับ

6. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงวัตถุประสงค์และ
สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
7. หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่สำมำรถดำเนินกำรด้วยตนเอง)

อย่ำงละ 1 ฉบับ

8. หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำรสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรนั้นได้
โดยถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
9. หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำรหรือสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของอำคำร
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำร)
10.หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (กรณีเจ้ำของไม่สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตนเอง)
11.อื่น ๆ(ระบุ) เช่น สำเนำใบทะเบียนสมรส ,สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ,ชื่อสกุล เป็นต้น

จำนวน 1 ฉบับ

จำนวน 1 ฉบับ

อย่ำงละ 1 ฉบับ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
อย่ำงละ 1 ฉบับ
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12. ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรจำกส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่ำงละ 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขออนุญำตตำมอัตรำ ดังนี้
ลำดับ
1

ประเภทกำรค้ำ
กิจกำรเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์
1) กำรเลี้ยงม้ำ โค กระบือ
ก. 20 - 30 ตัว
ข. 31 - 50 ตัว
ค. ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
2) กำรเลี้ยงสุกร
ก. 30 - 50 ตัว
ข. 51 ตัวขึ้นไป
3) กำรเลี้ยงแพะ แกะ
ก. 30 - 50 ตัว
ข. 50 ตัวขึ้นไป
4) กำรเลี้ยงห่ำน เป็ด ไก่
ก. ไก่ไข่ เป็ดไข่
 200 - 500 ตัว
 500 ตัวขึ้นไป
ข. ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ห่ำน
 1,000 - 2,000 ตัว
 2,001 - 3,000 ตัว
 3,001 ตัวขึ้นไป
5) กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอำน้ำนม

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)

200.400.1,000.350.700.200.500.-

200.500.200.400.700.300.-

หมำยเหตุ
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ลำดับ
2

3

ประเภทกำรค้ำ
กิจกำรเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
1) กำรฆ่ำห่ำน เป็ด ไก่
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
2) กำรฟอกหนังสัตว์ กำรสะสมหนังสัตว์
3) กำรสะสมเขำสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ และหนัง
สัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
4) กำรย้อมที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
ก. โรงงำนย้อม
ข. กำรรับย้อมทั่วไป
กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
1) กำรผลิตเนย เนยเทียม
2) กำรผลิตกะปิ น้ำปลำ น้ำเคย ไตปลำ เต้ำเจี้ยว
น้ำบูดู ซีอิ้ว หอยดอง ซอสปรุงรสอื่น ๆ
ก. ทำและสะสม
ข. กำรสะสม
3) กำรผลิต กำรหมัก กำรสะสมปลำร้ำ ปลำเจ่ำ กุ้งเจ่ำ
ก. ทำและสะสม
ข. กำรสะสม
4) กำรตำกเนื้ อสัตว์ กำรผลิตเนื้อสัตว์เค็ม กำรเคี่ยว
มันกุ้ง
5) กำรนึ่ง กำรต้ม กำรเคี่ยว กำรตำก หรือวิธีอื่นใดใน
กำรผลิตอำหำรจำกสัตว์ พืช
6) กำรเคี่ยวน้ำมันหมู กำรผลิตกุนเชียง หมูยอ
ไส้กรอก หมูตั้ง
7) กำรผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้ำฮวย เต้ำหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)

1,000.300.1,000.1,000.-

1,000.300.300.-

1,000.500.500.300.300.300.500.-

1,000.500.-

หมำยเหตุ
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ลำดับ

ประเภทกำรค้ำ
8) กำรผลิตแบะแซ
9) กำรผลิตอำหำรบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภำชนะอื่น
ใด
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
10) กำรประกอบกิจกำรกำรทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง
จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ก. โดยใช้เครื่องจักร
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
11) กำรแกะ กำรล้ำงสัตว์น้ำ
12) กำรผลิตน้ำอัดลม น้ำหวำน น้ำโซดำ น้ำถั่วเหลือง
เครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภำชนะ
อื่นใด
13) กำรผลิต กำรแบ่งบรรจุน้ำตำล
14) กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกน้ำนมวัว
15) กำรผลิ ต กำรแบ่ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล์ สุ ร ำ
เบียร์ น้ำส้มสำยชู
16) กำรคั่วกำแฟ
17) กำรผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
18) กำรผลิตผงชูรส
19) กำรผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค
20) กำรตำก กำรหมั ก กำรดองผั ก ผลไม้ หรื อ พื ช
อย่ำงอื่น
21) กำรผลิต กำรบรรจุใบชำแห้ง ชำผงหรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
22) กำรผลิตไอศกรีม
23) กำรผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
คล้ำยคลึงกัน
24) กำรประกอบกิจกำรห้องเย็น แช่แข็งอำหำร
25) กำรผลิตน้ำแข็ง

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)
500.-

1,000.500.-

500.300.500.1,000.-

300.300.1,000.500.1,000.500.500.300.200.500.500.0500.500.-

หมำยเหตุ
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ลำดับ

4

5

ประเภทกำรค้ำ
26) กำรเก็บ กำรถนอมอำหำรด้วยเครื่องจักร
เครื่องยนต์
ก. ที่มีกำลังตั้งแต่ 5 - 10 แรงม้ำ
ข. เกินกว่ำ 10 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 12 แรงม้ำ
ค. เกินกว่ำ 12 แรงม้ำ
กิจ กำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภั ณ ฑ์ อุป กรณ์ กำรแพทย์
เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำง
1) กำรผลิต กำรโม่ กำรบด กำรผสม กำรบรรจุยำด้วย
เครื่องจักร
2) กำรผลิต กำรบรรจุยำสีฟัน แชมพู ผ้ำเย็น กระดำษ
เย็น เครื่องสำอำงต่ำง ๆ
3) กำรผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จำกสำลี
4) กำรผลิตผ้ำพันแผล ผ้ำปิดแผล ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อม
สำเร็จรูป
5) กำรผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำงต่ำง ๆ
กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
1) กำรอัด กำรสกัดเอำน้ำมันจำกพืช
2) กำรล้ำง กำรอบ กำรรม กำรสะสมยำงดิบ
3) กำรผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสำคูหรือแป้งอื่น ๆ
ในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
4) กำรสีข้ำวด้วยเครื่องจักร
ก. ไม่เกิน 10 แรงม้ำ
ข. เกิน 10 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 12 แรงม้ำ
ค. เกิน 12 แรงม้ำ
5) กำรผลิตหรือกำรเก็บสะสมยำสูบ
ก. ขำยปลีก
ข. ขำยส่ง
6) กำรขัด กำรกระเทำะ กำรบดเมล็ดพืช กำรนวดข้ำว
ด้วยเครื่องจักร
7) กำรผลิต กำรสะสมปุ๋ย
8) กำรผลิตใยมะพร้ำวหรือวัตถุคล้ำยคลึงด้วยเครื่องจักร

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)
500.300.500.1,000.-

800.1,000.1,000.1,000.1,000.1,000.500.1,000.-

200.400.500.300.500.500.800.800.-

หมำยเหตุ
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ลำดับ

ประเภทกำรค้ำ

6

กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
1) กำรผลิตโลหะเป็นภำชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่ำง ๆ
2) กำรหลอม กำรหล่อ กำรถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด
3) กำรกลึง กำรเจำะ กำรเชื่อม กำรตี กำรตัด กำร
ประสำน กำรรีด กำรอัดโลหะด้วย เครื่องจักรหรือก๊ำซ
หรือ ไฟฟ้ำ
4) กำรเคลือบ กำรชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ
โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด
5) กำรขัด กำรล้ำงโลหะด้วยเครื่องจักร สำรเคมี
6) กำรทำเหมืองแร่ กำรสะสม กำรแยก กำรคัดเลือก
หรือกำรล้ำงแร่
กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
1) กำรต่อ กำรประกอบ กำรเคำะ กำรปะผุ กำรพ่นสี
กำรพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์
2) กำรตั้งศูนย์ถ่วงล้อ กำรซ่อม กำรปรับแต่งระบบ
ปรับอำกำศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยำน
ยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
3) กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริกำรหรือจำหน่ำยและในกำร
ประกอบธุรกิจนั้น มีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่ำวด้วย
4) กำรล้ำง กำรอัดฉีดยำนยนต์
5) กำรผลิต กำรซ่อมแบตเตอรี่
6) กำรอัดแบตเตอรี่
7) กำรปะ กำรเชื่อมยำง
ก. กำรปะยำงรถจักรยำนยนต์
ข. กำรปะยำงรถยนต์ มีพื้นที่ประกอบกำร
 ไม่เกิน 35 ตำรำงเมตร
 เกิน 35 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตำรำงเมตร
 เกิน 50 ตำรำงเมตร
8) กำรอัดผ้ำเบรค ผ้ำครัช

7

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)
1,000.-

1,000.1,000.500.500.1,000.-

800.500.-

1,000.-

500.1,000.300.150.150.250.1,000.500.-

หมำยเหตุ
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ลำดับ
8

ประเภทกำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้
1) กำรผลิตไม้ขีดไฟ
2) กำรเลื่อย กำรซอย กำรตัด กำรไส กำรเจำะ กำรขุด

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)
500.-

ร่อง กำรทำคิ้ว หรือกำรตัดไม้ด้วยเครื่องจักร เครื่องยนต์

9

ก. ไม่เกิน 10 แรงม้ำ
ข. เกิน 10 แรงม้ำ แต่ไม่เกิน 12 แรงม้ำ
ค. เกิน 12 แรงม้ำ
3) กำรประดิษฐ์ไม้ หวำยเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร
หรือกำรพ่น กำรทำสำรเคลือบเงำสี หรือกำรแต่ง
สำเร็จผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือหวำย
4) กำรอบไม้
5) กำรประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วย
กระดำษ
6) กำรผลิตกระดำษต่ำง ๆ
7) กำรเผำถ่ำน หรือกำรสะสมถ่ำน
ก. เพื่อกำรขำยส่ง มีพื้นที่ประกอบกำร
 น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร
 ตั้งแต่ 100 ตำรำงเมตรขึ้นไป
ข. เพื่อกำรขำยปลีก
กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
1) กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด
2) กำรประกอบกิจกำรสถำนที่อำบน้ำ อบไอน้ำ อบ
สมุนไพร
3) กำรประกอบกิจกำรโรงแรมหรือกิจกำรอื่นใน
ทำนองเดียวกัน
ก. ต่ำกว่ำ 30 ห้อง
ข. ตั้งแต่ 31 ห้อง - 50 ห้อง
ค. มำกกว่ำ 51 ห้อง

500.800.1,000.-

800.500.500.1,000.-

800.1,000.200.1,000.1,000.-

500.1,000.1,500.-

หมำยเหตุ

16
ลำดับ

ประเภทกำรค้ำ
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4) กำรประกอบกำรกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ
ห้องเช่ำ ห้องแบ่งเช่ำ หรือกิจกำรอื่นในทำนองเดียวกัน
ก. ต่ำกว่ำ 30 ห้อง
ข. ตั้งแต่ 31 ห้อง - 50 ห้อง
ค. มำกกว่ำ 50 ห้อง
5) กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ
6) กำรจัดให้มีกำรแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง
ดิสโก้เทค คำรำโอเกะหรือกำรแสดงอื่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน
7) กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ำ หรือกิจกำรอื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน
8) กำรจัดให้มีกำรเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียง
ประกอบ หรือกำรเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ก. ต่ำกว่ำ 50 ตำรำงเมตร
ข. ตั้งแต่ 50 - 100 ตำรำงเมตร
ค. มำกกว่ำ 100 ตำรำงเมตร
9) กำรประกอบกิจกำรเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่
กิจกำรที่อยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม
10) กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก ตู้เกม
11) กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
กำรสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
12) กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ
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กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
1) กำรปั่นด้ำย กำรกรอด้ำย กำรทอผ้ำด้วยเครื่องจักร
หรือกำรทอผ้ำด้วยกี่กระตุก
2) กำรสะสมปอ ป่ำน ฝ้ำยหรือนุ่น
3) กำรปั่นฝ้ำยหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
4) กำรทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วย
เครื่องจักร
5) กำรเย็บผ้ำด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป
6) กำรพิมพ์ผ้ำ หรือกำรพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)

500.1,000.1,500.1,000.1,000.-

500.500.1,000.500.1,000.2,000.200.-

500.500.2,000.500.200.200.500.500.500.-

หมำยเหตุ

17
ลำดับ

11

ประเภทกำรค้ำ
7) กำรซัก กำรอบ กำรรีด กำรอัดกลีบผ้ำด้วย
เครื่องจักร
ก. มีเครื่องจักร 1 - 3 เครื่อง
ข. มีเครื่องจักรเกิน 3 เครื่อง
8) กำรย้อม กำรกัดสีผ้ำหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ำยคลึง
1) กำรผลิตภำชนะดินเผำหรือผลิตภัณฑ์ดินเผำ
2) กำรระเบิด กำรโม่ กำรป่นหินด้วยเครื่องจักร
3) กำรผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
4) กำรสะสม กำรผสมซีเมนต์ หิน ทรำย หรือวัตถุที่
คล้ำยคลึง
5) กำรเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่
คล้ำยคลึง
6) กำรเลื่อย กำรตัด หรือกำรประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ
ต่ำง ๆ
7) กำรผลิตชอล์ค ปูนปำสเตอร์ ปูนขำว ดินสอพอง
หรือกำรเผำหินปูน
8) กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็น
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้ำเบรค ผ้ำครัช

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)

300.500.300.-

1,000.1,000.300.1,000.1,000.1,000.1,000.1,000.-

กระเบื้องมุงหลังคำ กระเบื้องยำง ฝ้ำเพดำน ท่อน้ำ เป็นต้น
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9) กำรผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
10) กำรผลิตกระดำษทรำย
11) กำรผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จำกใยแก้ว
กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่ำนหิน สำรเคมี
1) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งกรด ด่ำง
สำรออกซิไดส์ หรือสำรตัวทำละลำย
2) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งก๊ำซ
ก. สถำนีเติมบรรจุอัดก๊ำซ
ข. ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซบรรจุเสร็จ พื้นที่ต่ำกว่ำ
35 ตำรำงเมตร

1,000.500.500.1,000.-

2,000.300.-

หมำยเหตุ

18
ลำดับ

13

ประเภทกำรค้ำ
ค. ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซบรรจุเสร็จ พื้นที่ตั้งแต่
35 ตำรำงเมตรขึ้นไป
3) กำรผลิต กำรกลั่น กำรสะสม กำรขนส่งน้ำมัน
ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำง ๆ
ก. ปั๊มน้ำมันมือหมุน อันละ
ข. ปั๊มน้ำมันที่มีหัวจ่ำยไม่เกิน 5 หัวจ่ำย
ค. ปั๊มน้ำมันที่มีหัวจ่ำยตั้งแต่ 5 - 10 หัวจ่ำย
ง. ปั๊มน้ำมันที่มีหัวจ่ำยเกิน 10 หัวจ่ำย
4) กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก
5) กำรพ่นสี
6) กำรประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยำง ยำงเทียม
พลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ำยคลึง
7) กำรโม่ กำรบดชัน
8) กำรผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
9) กำรผลิต กำรล้ำงฟิล์มรูปถ่ำยหรือฟิล์มภำพยนตร์
10) กำรเคลือบ กำรชุบวัตถุด้วยพลำสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
11) กำรผลิตพลำสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัตถุที่คล้ำยคลึง
12) กำรผลิต กำรบรรจุสำรเคมีดับเพลิง
13) กำรผลิตน้ำแข็งแห้ง
14) กำรผลิต กำรสะสม กำรขนส่งดอกไม้เพลิงหรือ
สำรเคมีอันเป็นส่วนประกอบในกำรผลิตดอกไม้เพลิง
15) กำรผลิตแชลแล็คหรือสำรเคลือบเงำ
16) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งสำรกำจัด
ศัตรูพืชหรือพำหะนำโรค
17) กำรผลิต กำรบรรจุ กำรสะสมกำว
กิจกำรอื่น ๆ
1) กำรพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันด้วยเครื่องจักร

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)
500.-

100.800.1,000.1,500.500.500.300.-

300.1,000.800.300.1,000.1,000.800.1,000.1,000.1,000.800.500.-

หมำยเหตุ

19
ลำดับ

ประเภทกำรค้ำ
2) กำรผลิต กำรซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้ำ
อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ มีพื้นที่
ประกอบกำร
ก. ไม่เกิน 35 ตำรำงเมตร
ข. ตั้งแต่ 35 ตำรำงเมตร เป็นต้นไป
3) กำรผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ำยคลึง
4) กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือกำรถ่ำยเอกสำร
5) กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือ
ใช้
6) กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ มีพื้นที่ประกอบกำร
ก. ต่ำกว่ำ 100 ตำรำงเมตร
ข. ตั้งแต่ 100 - 200 ตำรำงเมตร
ค. เกินกว่ำ 200 ตำรำงเมตร
7) กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
8) กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
9) กำรก่อสร้ำง
ก. สร้ำงที่อำศัย
ข. อื่นๆ

อัตรำค่ำธรรมเนียม
ปีละ (บำท)

หมำยเหตุ

300.500.300.300.1,000.-

800.1,000.1,500.500.800.50.300.-

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน
 โดยส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์มำได้ที่
- ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110
 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่
- สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
โทรศัพท์ : โทรสาร 075 - 424 - 080
 หรือ เว็ปไซต์ http : // www.nonghongs.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.1)
แบบ อภ. 1
ค
ำขอรั
บ
ใบอนุ
ญ
ำตประกอบกิ
จ
กำรที
เ
่
ป็
นอั
น
ตรำยต่
อ
สุ
ข
ภำพ
คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เขียนที.่ ................................................................
วันที.่ ...........เดือน.........................พ.ศ.................
ข้ำพเจ้ำ (  นำย ,  นำง ,  นำงสำว).....................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดำ อำยุ..................ปี สัญชำติ..............................
เลขหมำยประจำตัวประชำชนเลขที่      อยู่บ้ำนเลขที.่ .................................................
หมู่ท.ี่ ..................... ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................ตำบล / แขวง....................................................
อำเภอ / เขต...............................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสำร............................................
เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................................
มีสำนักงำนอยู่เลขที.่ ........................หมู่ที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน...........................................
ตำบล / แขวง ...............................อำเภอ / เขต............................จังหวัด................................โทรศัพท์....................................
โทรสำร............................................. โดยผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ดังนี้
1. (นำย,นำง,นำงสำว)............................................................อยู่บ้ำนเลขที.่ .................................หมู่ท.ี่ ..................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตำบล / แขวง................................อำเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสำร................................................
2. (นำย,นำง,นำงสำว)............................................................อยู่บ้ำนเลขที.่ .................................หมู่ท.ี่ ..................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตำบล / แขวง................................อำเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสำร................................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถำนประกอบกำร......................................................ประกอบกิจกำร...............................................................
ซึ่งเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภท...............................................ลำดับที.่ ..................................กำลังเครื่องจักรโดย
รวม.........................แรงม้ำ (กรณีที่เป็นกิจกำรทีเ่ กี่ยวกับกำรบริกำรให้ระบุ จำนวนห้อง...............................ห้องหรือจำนวน
ที่นั่ง....................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจำนวนตัว.................ตัว) จำนวนคนงำน.....................คน
2. สถำนประกอบกำรตั้งอยู่เลขที.่ ..................... หมู่ที่........................ถนน..................ตำบล/แขวง...........................
อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด ..........................................โทรศัพท์...............................................................
โทรสำร.........................................อำคำรประกอบกำรมีเนื้อที.่ ..................................ตำรำงเมตร บริเวณสถำนประกอบกำร (รวมทั้ง
อำคำรประกอบกำร) มีเนื้อที.่ ....................ตำรำงเมตร ที่ดินบริเวณสถำนประกอบกำรเป็นของ..............................................................
อำคำรประกอบกำรเป็นของ.....................................................................................อำคำรประกอบกำร มีอยู่เดิม ก่อสร้ำงใหม่
ลักษณะของอำคำรประกอบกำร............................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ
ใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรประเภท...................................................สถำนประกอบกำรอยู่ใกล้เคียงกับ...................................................
กำรพักค้ำงของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
มี
ไม่มี
บริเวณสถำนประกอบกำรมีเขตติดต่อ ด้ำนเหนือ........................................................................................................................................
ด้ำนใต้............................................................................................................................................
ด้ำนตะวันออก.................................................................................................................................
ด้ำนตะวันตก...................................................................................................................................
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3. ทำงำนปกติตั้งแต่เวลำ...........................น. ถึงเวลำ........................น. รวมวันละ...............................ชั่วโมง.........................กะ
วันหยุดงำนประจำสัปดำห์.................................................................
4. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงำนในสถำนประกอบกำร รวม...............................คน
4.1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรและวิชำกำร.....................................คน
4.2 คนงำนชำย..........................คน คนงำนหญิง................................คน
4.3 ผู้ชำนำญกำรจำกต่ำงประเทศ.....................................คน
4.4 ช่ำงเทคนิคและช่ำงฝีมือจำกต่ำงประเทศ........................................คน
5. กำรผลิต
5.1 ชือ่ ปริมำณกำรใช้และแหล่งที่มำของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมำณกำรใช้ (ต่อปี)
แหล่งที่มำ (ระบุบริษัท /
ห้ำงร้ำนของผู้จำหน่ำย)
5.1.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.1.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมำณกำรผลิต และกำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
ปริมำณกำรผลิต (ต่อปี)
กำรจำหน่ำย (ระบุสถำนที่จำหน่ำย)
5.2.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.2.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมำณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ำมี)
วัตถุผลพลอยได้
ปริมำณวัตถุผลพลอยได้
จำหน่ำยได้ / จำหน่ำยไม่ได้
5.3.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.3 .........................................
..................................................
..............................................
5.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรประกอบกำร ได้แก่ (ระบุชนิด ขนำด จำนวน)
5.4.1 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
5.4.2 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
5.4.3 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
6. กำรควบคุมมลพิษ
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำร (น้ำเสีย / ของเสีย / มลพิษอำกำศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมำณ ) (ถ้ำมี)
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
6.2 กำรควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก (กำรบำบัดหรือปรับปรุงคุณภำพน้ำเสีย / ของเสีย / มลพิษอำกำศ / สิ่งปฏิกูล)
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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7. มำตรกำรป้องกันอันตรำยสำหรับผู้ปฏิบัติงำน / คนงำน
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
8. แผนที่สังเขป แสดงสถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร

9. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบกำร และที่ตั้งของเครื่องจักร (หำกมีหลำยชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร (ถ้ำมี)

10. รำยละเอียดกระบวนกำรผลิตของสถำนประกอบกำร พร้อมแสดงผังภำพรวมของกระบวนกำรผลิต
10.1 รำยละเอียดกระบวนกำรผลิต
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
10.2 ผังภำพรวมของกระบวนกำรผลิต
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11. หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรพิจำรณำคำขออนุญำต
11.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของกิจกำร (ผู้ประกอบกำร / ผู้ถือใบอนุญำต)
11.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำร
11.3 สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำร
11.4 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล)
11.5 หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำรสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรนั้นได้ โดยถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
11.6 หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำรหรือสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่มีกรรมสิทธิ์
ในอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำร)
11.7 หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ (กรณีเจ้ำของไม่สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตนเอง)
11.8 ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรจำกส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.9 อื่น ๆ (ระบุ) เช่น สำเนำใบทะเบียนสมรส , สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล เป็นต้น
ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอรับใบอนุญำต
(....................................................)

แบบ อภ.1 เลขที่..........................................................กิจกำรลำดับที่..........................................................................................................
รับไว้เมื่อวันที่..............................................................ผู้รับ.......................................................................................................................
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2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2)
แบบ อภ.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่………………...
เลขที่……………../……………
อนุญาตให้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิตบิ ุคคลชื่อ……….…………………………………...…อายุ……….……..ปี
สัญชาติ…..…………………เลขประจาตัวประชาชนเลขที…่ ……………..…… ……………………………….......................................
อยู่บ้านเลขที่/สานักงานเลขที…่ ..………………ตรอก/ซอย……………………..…….….ถนน………………….…….……...............…..
หมู่ที่…………....….ตาบล/แขวง…….…………………..….………………อาเภอ……...……………………....................……………...……
จังหวัด…….…...………………….…….........…..…โทรศัพท์…….....………..……..…………..…โทรสาร…......…………...………………
ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท………………………………….………..…………..………
ลาดับที…่ …………….ค่าธรรมเนียม………………………….บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ ……………เลขที่……………........วันที…่ ……
เดือน……………………พ.ศ………….โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า…………………………………………….พื้นที่
ประกอบการ………………ตารางเมตร,กาลังเครื่องจักร…………………แรงม้า จานวนคนงาน……………………..คนตั้งอยู่ ณ
เลขที…่ ………………….หมู่ที่………….……….ตรอก/ซอย……….……………….ถนน……………………………ตาบล………………………
อาเภอ………………………………จังหวัด………………………………………………………...โทรศัพท์………………………………….
โทรสาร…………………………………..
ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตาบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2541
(๒) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่…………………เดือน………………………..พ.ศ……………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………….พ.ศ……………
(ลายมือชื่อ)………………………………………......................
(……………………………………................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม
แบบ อภ. 1

คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เขียนที.่ .......อบต.หนองหงส์.............
วันที.่ ...5.....เดือน.....พฤษภาคม......พ.ศ...2558.....
ข้ำพเจ้ำ (  นำย ,  นำง ,  นำงสำว).....................รักชาติ...จิตใจดี.....................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดำ อำยุ........ 45..........ปี สัญชำติ..........ไทย....................
เลขหมำยประจำตัวประชำชนเลขที่      อยู่บ้ำนเลขที่.........7..........หมู่ที่.......4........
ตรอก/ซอย.........-...........ถนน...........-.............แขวง/ตำบล.............หนองหงส์............เขต/อำเภอ...............ทุ่งสง...............
จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสำร..........-..............
 เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................................
มีสำนักงำนอยู่เลขที.่ ........................หมู่ที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน...........................................
ตำบล / แขวง ...............................อำเภอ / เขต............................จังหวัด................................โทรศัพท์....................................
โทรสำร............................................. โดยผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ดังนี้
1. (นำย,นำง,นำงสำว)............................................................อยู่บ้ำนเลขที.่ .................................หมู่ท.ี่ ..................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตำบล / แขวง................................อำเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสำร................................................
2. (นำย,นำง,นำงสำว)............................................................อยู่บ้ำนเลขที.่ .................................หมู่ท.ี่ ..................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตำบล / แขวง................................อำเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสำร................................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถำนประกอบกำร........รักชาติมินิมาร์ท...........ประกอบกิจกำร......เกี่ยวกับอาหาร , เครือ่ งดื่ม , น้าดื่ม.....
ซึ่งเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภท..........สะสมอาหาร............ลำดับที.่ ........3(ข)..............กำลังเครื่องจักรโดย
รวม.........................แรงม้ำ (กรณีที่เป็นกิจกำรทีเ่ กี่ยวกับกำรบริกำรให้ระบุ จำนวนห้อง...............................ห้องหรือจำนวน
ที่นั่ง....................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจำนวนตัว.................ตัว) จำนวนคนงำน.....................คน
2. สถำนประกอบกำรตั้งอยู่เลขที.่ .......7.......หมู่ท.ี่ ......4........ถนน.......-........ตำบล/แขวง......หนองหงส์..........
เขต/อำเภอ.....ทุ่งสง...............จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสำร..........-..............
อำคำรประกอบกำรมีเนื้อที.่ ........100...............ตำรำงเมตร บริเวณสถำนประกอบกำร (รวมทั้งอำคำรประกอบกำร) มีเนื้อที่
......150........ตำรำงเมตร ที่ดินบริเวณสถำนประกอบกำรเป็นของ.........นายรักชาติ...จิตใจดี...................
อำคำรประกอบกำรเป็นของ...................นายรักชาติ...จิตใจดี...........................อำคำรประกอบกำร  มีอยู่เดิม  ก่อสร้ำงใหม่
ลักษณะของอำคำรประกอบกำร........คอนกรีตเสริมเหล็ก.......(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ
ใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรประเภท...................................................สถำนประกอบกำรอยู่ใกล้เคียงกับ...................................................
กำรพักค้ำงของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร  มี
 ไม่มี
บริเวณสถำนประกอบกำรมีเขตติดต่อ ด้ำนเหนือ........ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร ชื่อ เกษรเกษตรภัณฑ์........................................
ด้ำนใต้............ร้านอาหาร ชือ่ มะลิภัตตาคารลอยฟ้า.............................................................
ด้ำนตะวันออก......ปั้มน้ามัน ชือ่ สวัสดีปิโตรเลียม.................................................................
ด้ำนตะวันตก......ร้านเบเกอรี่ ชือ่ แสนดีเบเกอรี.่ ...................................................
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3. ทำงำนปกติตั้งแต่เวลำ.....06.00.....น. ถึงเวลำ.....24.00......น. รวมวันละ.....18......ชั่วโมง............2.............กะ
วันหยุดงำนประจำสัปดำห์..........................-.......................................
4. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงำนในสถำนประกอบกำร รวม.................4..............คน
4.1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรและวิชำกำร.....................-................คน
4.2 คนงำนชำย...............2...........คน คนงำนหญิง................2................คน
4.3 ผู้ชำนำญกำรจำกต่ำงประเทศ..................-...................คน
4.4 ช่ำงเทคนิคและช่ำงฝีมือจำกต่ำงประเทศ....................-....................คน
5. กำรผลิต
5.1 ชือ่ ปริมำณกำรใช้และแหล่งที่มำของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมำณกำรใช้ (ต่อปี)
แหล่งที่มำ (ระบุบริษัท /
ห้ำงร้ำนของผู้จำหน่ำย)
5.1.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.1.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมำณกำรผลิต และกำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
ปริมำณกำรผลิต (ต่อปี)
กำรจำหน่ำย (ระบุสถำนที่จำหน่ำย)
5.2.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.2.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมำณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ำมี)
วัตถุผลพลอยได้
ปริมำณวัตถุผลพลอยได้
จำหน่ำยได้ / จำหน่ำยไม่ได้
5.3.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.3 .........................................
..................................................
..............................................
5.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรประกอบกำร ได้แก่ (ระบุชนิด ขนำด จำนวน)
5.4.1 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
5.4.2 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
5.4.3 .........................................
ขนำด..............................แรงม้ำ
จำนวน......................................เครื่อง
6. กำรควบคุมมลพิษ
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำร (น้ำเสีย / ของเสีย / มลพิษอำกำศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมำณ ) (ถ้ำมี)
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
6.2 กำรควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก (กำรบำบัดหรือปรับปรุงคุณภำพน้ำเสีย / ของเสีย / มลพิษอำกำศ / สิ่ง

ปฏิกูล)
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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7. มำตรกำรป้องกันอันตรำยสำหรับผู้ปฏิบัติงำน / คนงำน
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
8. แผนที่สังเขป แสดงสถำนที่ตั้งสถำนประกอบกำร

9. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบกำร และที่ตั้งของเครื่องจักร (หำกมีหลำยชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร (ถ้ำมี)

10. รำยละเอียดกระบวนกำรผลิตของสถำนประกอบกำร พร้อมแสดงผังภำพรวมของกระบวนกำรผลิต
10.1 รำยละเอียดกระบวนกำรผลิต
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
10.2 ผังภำพรวมของกระบวนกำรผลิต
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11. หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรพิจำรณำคำขออนุญำต
 11.1. คำขอแบบฟอร์มขอรับคำขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.1)
 11.2. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ขออนุญำต
 11.3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขออนุญำต
 11.4. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และสำเนำทะเบียนบ้ำนผู้จัดกำรสถำนประกอบกำรหำกไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญำต
 11.5. สำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำร
 11.6. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงวัตถุประสงค์และสำเนำบัตรประจำตัวที่ทำง
รำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
 11.7. หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่สำมำรถดำเนินกำรด้วยตนเอง)
 11.8. หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำรสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรนั้นได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
 11.9. หนังสือยินยอมให้ใช้อำคำรหรือสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของอำคำร
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำร)
 11.10.หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้
ของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (กรณีเจ้ำของไม่สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตนเอง)
 11.11.อื่น ๆ(ระบุ) เช่น สำเนำใบทะเบียนสมรส ,สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ,ชื่อสกุล เป็นต้น
 11.12. ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรจำกส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)..........รักชาติ..จิตใจดี....................ผู้ขอรับใบอนุญำต
(........นายรักชาติ...จิตใจดี..............)

แบบ อภ.1 เลขที่..........................1...............................กิจกำรลำดับที่..............1...........................................................................................
รับไว้เมื่อวันที่......5..พฤษภาคม..2558........ผู้รับ....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...ส้านักปลัด...องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหงส์........
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แบบ อภ.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่……1………...
เลขที่……1……../…2558……
อนุญาตให้ ( √ ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคลชื่อ………นายรักชาติ...จิตใจดี……...…อายุ……45…..ปี
สัญชาติ…..……ไทย………เลขหมายประจาตัวประชาชนเลขที่      อยู่บ้านเลขที่.........
7..........หมูท่ ่.ี ......4........ตรอก/ซอย.........-...........ถนน...........-.............แขวง/ตาบล.............หนองหงส์.........เขต/อาเภอ....ทุ่งสง......
จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสาร..........-..............

ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท………………สะสมอาหาร……..…………..………
ลาดับที…่ …3(ข)….ค่าธรรมเนียม………500……….บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ …1……เลขที่………1…........วันที…่ …15…
เดือน…เมษายน……พ.ศ…2558….โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า…………รักชาติมินิมาร์ม………. พื้นที่ประกอบการ…
150……ตารางเมตร,กาลังเครื่องจักร………-…………แรงม้า จานวนคนงาน…………4………..คนตั้งอยู่ ณ เลขที่………7.......
หมู่ที่.....4.....ตรอก/ซอย...........-.................ถนน.......-........แขวง/ตาบล......หนองหงส์............เขต/อาเภอ.. ทุ่งสง....
จังหวัด.....นครศรีธรรมราช....................................
ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตาบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541
(2) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……16…เดือน…เมษายน……พ.ศ…2559......
ออกให้ ณ วันที่....15…เดือน…เมษายน……พ.ศ…2558......
(ลายมือชื่อ) ...........หัตถชัย....เมืองจีน...........
(....นายหัตถชัย....เมืองจีน.........)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

