
ค ำขอรับ 
ใบอนุญำตให้ใช้สถำนที่ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

................................... 
เขียนที ่................................................. 

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

ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ชื่อ ................................................................................... 

อายุ ............. ป ีสัญชาติ ............... อยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ........................................ 

ถนน ......................................... แขวงต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ ............................................... 

จังหวัด .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้ 

ชื่อสถานประกอบการ .................................................................. ประเภทประกอบกิจการประเภท .... 

................................................................................ ล าดับที่ ............ ข้อที ่........... ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ......................... 

หมู่ที ่........ ถนน ............................. ซอย .......................... ต าบลคลองข่อย... อ าเภอปากเกร็ด... จังหวัดนนทบุรี...  

อาคารประกอบการมีพ้ืนที่ประกอบกิจการ ............................ ตารางเมตร  ก าลังเครื่องจักร ....................... แรงม้า 

จ านวนคนงาน ................. คน  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ ........................................ โฉนดที่ดินเลขที่ 

..................... มีเนื้อที ่......... ไร่ .......... งาน ........... ตารางวา  อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม่  

ลักษณะของอาคารประกอบการ ......................................................... ........................ (เป็นไม้หรือห้องแถว ตึกแถว  

คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท ............................................................................ 
 

การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   (   ) มี   (   ) ไม่มี 

 ท างานปกติตั้งแต่เวลา ........................... น. ถึง ............................... น. รวมวันละ .................... ชั่วโมง  

จ านวน ........... กะ  วันหยุดงานประจ าสัปดาห์ ..................................... วัน 
 

จ ำนวนและระดับผู้ซ่ึงท ำงำนในสถำนประกอบกำร 

-  เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ .................................... คน 

-  คนงานชาย .......................................................... ...... คน 

-  คนงานหญิง .......................................................... ..... คน 

-  ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ ................................... คน 

-  ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ .................. คน 

-  รวม ........................................................................... คน 

 
/การผลิต... 

กอ.๑ 



๒ 
 

กำรผลิต ชื่อปริมำณกำรใช้แหล่งที่มำของวัตถุดิบ 
         วัตถุดิบ       ปริมาณการใช้/ปี   แหล่งที่มา(บริษัท/ห้างร้าน) 

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

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

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

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

............................................           .................................................             ...................................................... 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมำณกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย 
         ผลิตภัณฑ์                 ปริมาณการผลิต/ปี   การจ าหน่าย(ระบุสถานที่) 

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

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

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

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

วัตถุผลพลอยได้ (ระบุปริมำณวัตถุผลพลอยได้ ถ้ำมี) 
     วัตถุผลพลอยได้  ปริมาณวัตถุผลพลอยได้                             แหล่งจ าหน่าย                       
............................................           .................................................             ........ .............................................. 
............................................           ............................. ....................             ...................................................... 
............................................           .................................................             ........ .............................................. 
............................................           .................................................             ........ .............................................. 
 

มลพิษท่ีเกิดขึ้นเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต (น้ ำเสีย/กำก/ของเสีย/มลพิษอำกำศ) ระบุชื่อและปริมำณ ถ้ำมี 

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

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

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

กำรควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตก่อนปล่อยออกสู่อำกำศนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเสีย/กาก/ของเสีย) 

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

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

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

อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรประกอบกำร ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 

๑. .....................................................................................ขนาด.................................. ........จ านวน........................... 
๒. .....................................................................................ขนาด.................................... ......จ านวน........................... 
๓. .....................................................................................ขนาด..........................................จ านวน........................... 
 

/หลักฐาน... 



๓ 
 

หลักฐำนที่น ำมำประกอบกำรพิจำรณำค ำขออนุญำต 
๑. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านหรืออาคารที่ตั้งเป็นสถานประกอบการ 
๓. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ท าส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม

แสดงบัตรประจ าตัวของผู้แทนนิติบุคคล 
๔. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
๕. กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจท าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
มาแสดง 

๖. สัญญาเช่าที่ดินที่ใช้เป็นสถานประกอบการ (กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
๗. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.) (ถ้ามี) 
๘. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ..... 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ตราประทับ) 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขจำกกำรตรวจสอบ 
(   (   )  เห็นควรออกใบอนุญาต 
(   (   )  เห็นควรไมค่วรออกใบอนุญาต 

เพราะ ............................................................................ 
ลงชื่อ .............................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

            (นางกัณฑพัชร์  สุวรรณกิจ) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 

                       วันที่ .........../............/............ 

                ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
(   (   )  อนุญาตออกใบอนุญาต 
(   (   )  ไม่อนุญาตออกใบอนุญาต 
    เพราะ .......................................................................... 
    ลงชื่อ .............................................. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 (นายค ารณ  บางจริง) 

ต าแหน่ง ........................................................................ 
                        วันที่ .........../............/............ 

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

แบบนัดวันมำรับใบอนุญำตให้ใช้สถำนที่ประกอบกำรค้ำซึ่งเป็นอันตรำยแก่สุขภำพ 
แบบกอ.1 เลขรับหนังสือเลขที่ ................../................. ใบเสร็จเล่มที่ ................. เลขที่ .......................จ านวนเงิน 

........................................ บาท  ซึ่งผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต .............................................................. รับไว้เมื่อ 

วันที่ ........................................ 
มารับใบอนุญาตภายในวันที่ .................................................... 
 

 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับเงิน  

    หมำยเหตุ : โปรดน ำแบบนี้มำยื่นกับเจ้ำหน้ำที่ในวันที่มำขอรับใบอนุญำตและกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้อง 


