
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานครวา่ดว้ยกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  และมาตรา  ๕๘  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึ งตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
  1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
  2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง  

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข  ภายในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ภายใต้บังคับตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มี

อ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญ ญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๑ 
ประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุม 

 
 

ข้อ ๗ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการซึ่งก าหนดให้
ควบคุมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

  1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   
   (1) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (2) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ  
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง  หรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

  2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (1) การฆ่า  หรือช าแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ

ขายในตลาด 
   (2) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (3) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (4) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว ์
   (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่
เพื่อเป็นอาหาร 

   (6) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   (7) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างครั่ง 
  3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
   (1) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกปรุงส าเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (2) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ าปลา  หอยดอง  น้ าเคย  น้ าบูดู  
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



   (3) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  
หรือพืชอย่างอื่น 

   (4) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปิ้ง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (5) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (6) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (7) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 
   (8) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (9) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ านม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
   (10) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (11) การผลิตไอศกรีม 
   (12) การคั่ว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (13) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (14) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ าส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ าตาลเมา 
   (15) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค  น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
   (16) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   (17) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (18) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอ๋ง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (19) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (20) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ าตาล  น้ าเชื่อม 
   (21) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (22) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (24) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์  

ท าความสะอาด 
   (1) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



   (2) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องส าอาง  
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

   (3) การผลิต  บรรจุส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
   (4) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
   (5) การผลิตผงซักฟอก  สบู่   น้ ายาท าความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ท า 

ความสะอาดต่าง ๆ 
  5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (1) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (2) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (3) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือ

แป้งอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
   (4) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (5) การผลิตยาสูบ 
   (6) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (7) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
   (8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (9) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
  6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (1) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง  ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (2) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  6  (1) 
   (3) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (1) 
   (4) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (1) 
   (5) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  6  (1) 
   (6) การท าเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
  7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (1) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (2) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



   (3) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า  
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

   (5) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (6) การผลิต  สะสม  จ าหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (7) การจ าหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (8) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (9) การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (2) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (3) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้  หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
   (4) การอบไม้ 
   (5) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (6) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (8) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
  9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (1) การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (2) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบไอน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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   (5) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

   (6) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

   (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (8) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า  ร าวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน 
   (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในท านองเดียวกัน   

เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  9  (1) 
   (10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในท านองเดียวกัน 
   (11) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
   (13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
   (14) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว 
  10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (1) การปั่นด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (2) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (3) การปั่นฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (4) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
   (5) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
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   (6) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
   (7) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (8) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (2) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร 
   (3) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (4) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บดหรือย่อย  ด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  11  (2) 
   (5) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (6) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (7) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (9) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (10) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (11) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (12) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ 

วัตถุอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  6  (5) 
  12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (1) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร  

ตัวท าละลาย 
   (2) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (3) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (4) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (5) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  7  (1) 
   (6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (7) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (8) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
   (9) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
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   (10) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ  
ที่คล้ายคลึง 

   (11) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (12) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (13) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
   (14) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (15) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (16) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
   (17) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
  13. กิจการอื่น ๆ 
   (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (2) การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (3) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (4) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
   (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (7) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (8) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
   (10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะน าโรค 
   (12) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (13) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
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ข้อ ๘ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้
บุคคลใดประกอบกิจการซึ่งก าหนดให้ควบคุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  ๒ 
การควบคมุสถานประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

 
 

ข้อ ๙ ให้สถานประกอบกิจการตามข้อ  ๗  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามหมวด  ๓  ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  โดยต้องจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการ
และด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. สถานที่นั้นต้องตั้งในบริเวณที่เหมาะสม  ไม่มีน้ าท่วมขังและสามารถระบายน้ าออก
ได้โดยสะดวก 

  ๒. ท าทางระบายหรือบ่อพักน้ าซึ่งรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  
ไม่รั่ว  น้ าไหลได้สะดวก 

  ๓. การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัย
ใกล้เคียง 

  ๔. จัดให้มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียหรือกากของเสียตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. จัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น 
  ๗. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อนที่เพียงพอและถูกต้อง  ด้วยสุขลักษณะ 

และจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 
  ๘. จัดให้มีส้วมที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  จ านวนเพียงพอกับคนที่ท าการอยู่ใน

สถานที่นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในท าเลที่เหมาะสม  
รวมทั้งการก าจัดอุจจาระด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  และ 

  ๙. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของกรุงเทพมหานคร   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ  ๗  ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ 
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ปฏิบัติและจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อ  ๑๐ 

  ๒. ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
  ๓. รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ   

ถ้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์แห่งกิจการนั้นจะใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้พ้นจาก
การปนเปื้อน  ฝุ่นละออง  แมลงวัน  สัตว์อื่น ๆ  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ๔. จัดให้มีการป้องกันและก าจัดแมลงวัน  ยุง  หรือสัตว์น าโรคอื่น  ๆ  ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

  ๕. ปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญหรือโรคติดต่อ 

  ๖. จัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

  ๗. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  ด้วย 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ณ  ส านักงานเขตที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่   

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเข้าข่ายประเภทหรือขนาดของกิจการที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  รวมทั้งหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการออกใบอนุญาต   

ข้อ ๑๔ การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และ 
การด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ดังต่อไปนี้   

  1. ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑ 
  2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๒ 
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  3. ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๓ 
  4. ค าขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกจิการ  สถานที่  หรือเครื่องจักร

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๔ 
  5. ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานที่  หรือ

เครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๕ 
  6. ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายตอ่สุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๖ 
  7. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  อภ.๗ 
  8. ค าขอโอนการด าเนินกิจการ  ให้ใช้แบบ  อภ.๘ 
  9. ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ  ให้ใช้แบบ  อภ.๙ 
  10. บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑๐   
  11. หนังสือคืนค าขอ  ให้ใช้แบบ  อภ.๑๑ 
  12. หนังสือแจง้ผลการพิจารณา  ให้ใช้แบบ  อภ.๑๒ 
  13. หนังสือแจ้งเหตุล่าช้า  ให้ใช้แบบ  อภ.๑๓ 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น

พร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้ง  
ให้ผูย้ื่นค าขอทราบทันที 

ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน   

ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร  
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข  
หรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
การตรวจสอบค าขอรับบริการตามแบบท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ตามที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามข้อ  ๑๕  ให้ผู้มีหน้าที่
ในการรับค าขอคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอเป็นหนังสือให้ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขออาจอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรืออาจยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอตามข้อ  ๑๔  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รับค าขอทราบโดยชัดแจ้งในขณะรับค าขอว่าการจัดตั้งสถาน
ประกอบการของผู้ยื่นค าขอขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขได้  
ให้ผู้มีหน้าที่รับค าขอปฏิเสธค าขอดังกล่าว   
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ข้อ ๑๘ เมื่อได้ตรวจสอบค าขอครบถ้วนแล้ว  ให้แจ้งก าหนดเวลาที่จะไปตรวจสุขลักษณะ  
ของสถานที่  กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาอนุญาตต่อไป  กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  ให้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข  
ด้านสุขลักษณะ  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขภ ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๑๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพแล้ว  ให้แจ้งผู้ได้รับอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  เพ่ือให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง  หากพ้นก าหนดดังกล่ าวผู้ได้รับอนุญาตไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวย  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแล้ว  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ   
ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  
พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกินเก้าสิบวัน  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
ช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานที่  หรือเครื่องจักร   
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แล้วจึงจะด าเนินการได้ 

ข้อ ๒๒ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง  
การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  พร้อมกับเอกสารการแจ้งความในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  
หรือถูกท าลาย 

ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก 
การด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนการด าเนินกิจการให้แก่ผู้อื่น  ให้ยื่นค าขอต่อ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะด าเนินการได้ 

ข้อ ๒๕ การยื่นค าขอตามหมวดนี้อาจด าเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่น  
ด้วยตนเอง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพซึ่งถูกยกเลิก  และกิจการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  
ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แล้ว   
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญาตยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป  ให้ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ  20  ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้เป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งถูกยกเลิก  แต่เป็นกิจการที่จะต้ องได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป  แต่จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  เมื่อได้ยื่นค าขอ
แล้วให้ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

ข้อ ๒๘ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้   

ข้อ ๒๙ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งสั่ งโดยอาศัยอ านาจ 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งถูกยกเลิก  ให้ใช้บังคับต่อไปได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑



แบบ อภ.๑ 
ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี...........................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.......... .......................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท์ .............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่ ................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร...... ................................................. 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่ ................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์........................... .......................โทรสาร................................................. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประกอบกิจการ............................................. .......... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................................................ล าดับที่.......... ....... 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม.................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จ านวนห้อง............ห้องหรือ 
จ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน 
 ๒. สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย................................ถนน...................................... 
แขวง..........................................เขต..............................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์........ ................................. 
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่...............ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ............................... 
อาคารประกอบการเป็นของ............................................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ..............................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)  
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท....................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ................ ............... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี      ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ..................................................................................... ........................ 
        ด้านใต้..................................................................................................................  
        ด้านตะวันออก.....................................................................................................  
        ด้านตะวันตก........................................................................................................  
 



-๒- 
 

 ๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ..................... ..ชั่วโมง................กะ 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห์....................................................................... 
 ๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ รวม............................คน 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ...............................คน 
 ๔.๒ คนงานชาย................................คน คนงานหญิง................................คน 
 ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ..............................คน 
 ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ............................................คน 
 ๕. การผลิต 
  ๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
        วัตถุดิบ  ปริมาณการใช้ (ต่อปี)  แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ 
           ห้างร้านของผู้จ าหน่าย) 
  ๕.๑.๑...........................................     ........................................... ........................................... 
  ๕.๑.๒...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๑.๓...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๑.๔...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๑.๕................................ ...........     ........................................... ........................................... 
 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 
        ผลิตภัณฑ์       ปริมาณการผลิต (ต่อปี)           การจ าหนา่ย (ระบุสถานที่จ าหน่าย) 
  ๕.๒.๑...........................................     ........................................... ........................................... 
  ๕.๒.๒...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๒.๓...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๒.๔...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๒.๕...........................................      ........................................... ........................................... 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชี่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
     วัตถุผลพลอยได้       ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ จ าหน่ายได้/จ าหน่ายไม่ได้ 
  ๕.๓.๑...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๓.๒...........................................      ........................................... ........................................... 
  ๕.๓.๓...........................................      ........................................... ........................................... 
 ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 
  ๕.๔.๑...........................................      ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
  ๕.๔.๒...........................................     ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
  ๕.๔.๓...........................................      ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
  ๕.๔.๔...........................................     ขนาด......................แรงม้า จ านวน.....................เครื่อง 
  
 
 
 



-๓- 
 

 ๖. การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  
   (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี) 
   ........................................................................................................ ..................................................... 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/ของเสีย/ 
  มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
   ........................................................................................................ ..................................................... 
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
 ๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของ   
    ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
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๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขออนุญาต  

      ๑๑.๑ เอกสารยืนยันตัวตน  
              ๑๑.๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
              ๑๑.๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  
                              ชื่อตวั/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
              ๑๑.๑.๓      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  
                              (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
              ๑๑.๑.๔      หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 
       ๑๑.๒ เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
               ๑๑.๒.๑     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
               ๑๑.๒.๒     หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                              และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่น 
                              ค าขอด้วยตัวเอง)   
               ๑๑.๒.๓      หนงัสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต 
                               กรงุเทพมหานครที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
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๑๑.๒ เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม (ต่อ) 
               ๑๑.๒.๔     หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถ
ใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
               ๑๑.๒.๕     หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน
สัญญาซื้อขายสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร เป็นต้น 
               ๑๑.๒.๖     แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
               ๑๑.๒.๗     ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                                   ให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงาน ใบรับรองมาตรฐาน     
                                   สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 
                                   ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบ 
                                   อาชีพค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 
                 ๑๑.๒.๘     แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการแสดงให้เห็นถึง 
                                      กระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ ระบบความ 
                                      ปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

                 ๑๑.๒.๙      อ่ืนๆ   

 ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย เชื้อโรค  
(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการประกอบการ) 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
                           (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
                         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

 ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  
หรือกิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 
                                          

 
 
 
 
 

   
                 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



แบบ อภ.๒ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
        รายใหม ่        ต่ออายุ    โอนกิจการ 

         
เล่มที่.................เลขท่ี..............ปี........... 

อนุญาตให ้(นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.............................ปี สัญชาติ.......................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                             อยู่บ้านเลขท่ี..........................................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง.........................................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศพัท์....................................โทรสาร.................................................... 
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................ 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมูท่ี่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง......................................................................
อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร................................. 

๒. (นาย,นาง,นางสาว).......................................................................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.......................................................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................ 
 ประกอบกิจการ..............................................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท......................................................................................ล าดบัท่ี.............ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……. 
เลขท่ี..........วันท่ี........เดือน......................พ.ศ...........โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า................................................................................
พื้นที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรโดยรวม......................แรงม้า (กรณีที่เปน็กิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้
ระบุ จ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนที่น่ัง..................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) 
จ านวนคนงาน..................คนตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.......................................... 
แขวง....................................เขต..........................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์.................................โทรสาร................................ 
 ผู้ไดร้ับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติามเง่ือนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี ้
 .................................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................................
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...................................พ.ศ.............. 
 
       (ลงช่ือ)..................................................... 
               (..................................................) 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ค าเตือนแสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปดิเผย ณ สถานท่ีทีไ่ด้รับอนญุาต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 

 



 

 

แบบ อภ.๓ 
ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี.................. .........
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...... ...................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์.... ........................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................... .............. 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...............................................  
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................โทรศัพท์ .............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่ ................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต....... .......................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร........... ............................................ 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต....... .......................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร.............................................. ... 
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......เลขที่......
ปี.........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................................  
ล าดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า........................................................สถานที่ตั้งเลขท่ี... .........หมู่ที่......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...................................แขวง........................................เขต........ ..............................
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์......................................โทรสาร..................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า  
(กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่...............ตารางเมตร 
ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่..........เดือน...............
พ.ศ................. โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
       ๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
       ๑.๓      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล                                
                  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
       ๑.๔      หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 
 

 



-๒- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

๒. เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
      ๒.๑      ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีใช้เป็นท่ีตัง้สถำนประกอบกำร 
      ๒.๒      หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยพร้อมบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 

                    และบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่น 
                    ค าขอด้วยตัวเอง)   
      ๒.๓      หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
                    ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
      ๒.๔      หลกัฐำนกำรอนญุำตตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรควบคมุอำคำรท่ีแสดงว่ำอำคำรดงักล่ำว 
                      สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมท่ีขออนญุำตได้ 
      ๒.๕      อ่ืนๆ  

 ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย เชื้อโรค  
(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการประกอบการ) 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
                           (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
                         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

  ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  
 หรือกิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ           

 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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



แบบ อภ.๔ 
ค ำขอเปลี่ยนแปลง ขยำย หรือลดกำรประกอบกิจกำร สถำนที่ หรือเครื่องจักร ของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี...........................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...... ...................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์............................โทรสาร..................................  
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................... .............. 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............. .................................. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด........ .....................โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่ ................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ า เภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร........... ............................................ 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...................  
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต....... .......................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร..... ............................................ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ดังมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 ๑. ใบอนุญาต เล่มที่............เลขที่..............ปี................ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ............. 
 ๒. ชื่อสถานประกอบการ.....................................................ประกอบกิจการ...................................................... 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..............................................................................ล าดับที่..................... 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม.......................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบจุ านวนห้อง...............ห้อง
หรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน 

๓. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................... 
แขวง.......................................................เขต.................................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์............................................. 
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้ง
อาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ...............................................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม  ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ...............................................(เป็นไม้ หรือหอ้งแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท....................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.......................... ..... 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี      ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ..................................................................................... ........................ 
        ด้านใต้............................................................................ ...................................... 
        ด้านตะวันออก.....................................................................................................  
        ด้านตะวันตก........................................................................................................  



-๒- 
 

 ๔. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ..................... ..ชั่วโมง................กะ 
วันหยุดงานประจ าสัปดาห์....................................................................... 
 ๕. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ประกอบกิจการ 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  ................................................................ ............................................................................................ 
  .................................................................................................. .......................................................... 
 ๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (ก าลังเครื่องจักร/ห้อง/ที่นั่ง/ตัว) 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  .................................................................................................. .......................................................... 
 ๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  .................................................................................................. .......................................................... 
 ๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆ 
  .................................................................................................. .......................................................... 
  ............................................................................................................................................................ 
  .................................................................................................. .......................................................... 
 ๖. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา 

    ๖.๑ เอกสารยืนยันตัวตน 
          ๖.๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
          ๖.๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
          ๖.๑.๓      หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล                                
                         (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
          ๖.๑.๔      หนังสือเดนิทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 
    ๖.๒ เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
         ๖.๒.๑      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          ๖.๒.๒      ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีใช้เป็นท่ีตัง้สถำนประกอบกำร 
          ๖.๒.๓      หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยพร้อมบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 

                       และบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่น 
                       ค าขอด้วยตัวเอง)   
          ๖.๒.๔      หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
                        ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
 

 



-๓- 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          ๖.๒.๕     หลกัฐำนกำรอนญุำตตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรควบคมุอำคำรท่ีแสดงวำ่อำคำรดงักล่ำว 
                            สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมท่ีขออนญุำตได้ 

          ๖.๒.๖     หลกัฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในกำรใช้อำคำรท่ีเป็นสถำนประกอบกำร เช่น โฉนดท่ีดนิ 
                           สญัญำซือ้ขำยสญัญำเชำ่ หนงัสือยินยอมให้ใช้อำคำร เป็นต้น 

          ๖.๒.๗      แผนท่ีสงัเขปแสดงสถำนท่ีตัง้ของสถำนประกอบกำร 
          ๖.๒.๘      ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งหรือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง                                      
                        ให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงาน ใบรับรองมาตรฐาน                                        
                        สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ใบรับรองผู้ด าเนินกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ                                      
                        ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบ                                    
                        อาชีพค้าของเก่า ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 
          ๖.๒.๙      แผนผงัหรือภำพถ่ำยบริเวณภำยในและภำยนอกของสถำนประกอบกำรแสดงให้เห็นถึง                                       
                             กระบวนกำรผลิต กำรปอ้งกนัมลพิษ สขุลกัษณะภำยในสถำนประกอบกำร ระบบควำม                                       
                              ปลอดภยัในกำรท ำงำน เป็นต้น 
          ๖.๒.๑๐      อ่ืนๆ  

 ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ าเสีย เชื้อโรค  
(ตามความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ประเภทการประกอบการ) 

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
                           (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
                         (เฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนด) 

  ใบรับรองแพทย์กรณีประกอบกิจการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม  
 หรือกิจการกลุ่มบริการที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ           

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับใบอนุญาต 
      (....................................................................) 



แบบ อภ.๕ 
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเคร่ืองจักร  

ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่............เลขท่ี...............ปี............. 

อนุญาตให ้(นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.............................ปี สัญชาติ.......................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                              อยู่บ้านเลขที่........................................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี ้

๑. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................... 
เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานท่ี หรือเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
 ออกให้ ณ วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 
      (ลงช่ือ).......................................... 
             (.........................................) 
       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

  

 



 

 

แบบ อภ.๖ 
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี.................. .........
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...... ...................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์.... ........................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............. ...................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด........................ .....โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...... .................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ า เภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร....................................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................ ..โทรสาร................................................. 
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......เลขที่......
ปี.........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.... ............................ 
ล าดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................... .................สถานที่ตั้งเลขที่............หมู่ที่......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...................................แขวง.............................. ..........เขต......................................
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์......................................โทรสาร..................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...........แรงม้า  
(กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง............ห้องหรือจ านวนที่นั่ง...........ที่นั่ง กรณีท่ีเป็นกจิการที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว...........ตัว) จ านวนคนงาน..........คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่...............ตารางเมตร 
ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากใบอนุญาต
ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ โดยได้แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 
 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
         ๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
         ๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
         ๑.๓      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล                                
                                (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
         ๑.๔      หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 



-๒- 
 

 

๒. เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
          ๒.๑      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรณีใบอนุญาตเดิมช ารุดในสาระส าคัญ) 
        ๒.๒      ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
    ๒.๓       หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                                 และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถ 
                                 มายื่นค าขอด้วยตัวเอง)   
      
                           
            ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                    (ลงชื่อ)                                                 ผู้รับใบอนุญาต   
                                                            (                                                )     
 

  



 

 

แบบ อภ.๗ 
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เล่มที่............เลขท่ี...............ปี............. 

อนุญาตให้ (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................................................... 
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.............................ปี สัญชาติ.......................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                               อยู่บ้านเลขท่ี........................................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่.................. 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................... 

ประกอบกิจการ..............................................................................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท......................................................................................ล าดบัท่ี.............ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………. 
เลขท่ี..........วันท่ี........เดือน......................พ.ศ...........โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า................................................................................
พื้นที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักรโดยรวม......................แรงม้า (กรณีที่เปน็กิจการที่เกีย่วกับการบริการให้
ระบุ จ านวนห้อง.................ห้องหรือจ านวนท่ีนั่ง..................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.............ตัว) 
จ านวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.......................................... 
แขวง....................................เขต..........................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์.................................โทรสาร................................ 
โดยใบแทนใบอนุญาตนี้ออกให้เนือ่งจากใบอนุญาตเดิม       สูญหาย         ถูกท าลาย       ช ารุดในสาระส าคญั 
 ผู้ไดร้ับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ............... 
 ออกให้ ณ วันที่............เดือน..................................พ.ศ................... 
 
      (ลงช่ือ)............................................... 
              (.............................................) 
        เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
 
 ค าเตือนแสดงใบแทนใบอนุญาตไวใ้นที่เปิดเผย ณ สถานท่ีที่ได้รับอนญุาต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 



 

 

แบบ อภ.๘ 
ค ำขอโอนกำรด ำเนินกิจกำร 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี.................. .........
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................. .......ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์............................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด........................ .....โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...... .................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์........................................ ....โทรสาร....................................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...... .................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................ ..โทรสาร................................................. 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................... ................................................. 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.................................................................................ล าดับที่.................. 
ชื่อสถานประกอบการ................................................................ใบอนุญาตเล่มที่...................เลขที่...............ปี................ 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................ถนน........................ ......แขวง....................................
เขต..............................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์......................................... ....โทรสาร.................................. 
ขอยื่นค าขอโอนการด าเนินกิจการให้แก่ (นาย,นาง,นางสาว)............................................................. ............................... 

  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.............................ปี สัญชาติ......................................... . 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี.................. .........
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ต าบล/แขวง.............................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์.... ........................โทรสาร................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............. ..................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด........................ .....โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...... .................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร....................................................... 
 



-๒- 
 

 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................ ..โทรสาร................................................. 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.............................................................. ...........................................................................
และมีหลักฐานประกอบการขอโอนดังนี้ 

 
๑. เอกสารยืนยันตัวตน 

         ๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
         ๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
         ๑.๓      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล                                
                                (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
         ๑.๔      หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 

๒. เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
          ๒.๑      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
        ๒.๒      ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
    ๒.๓      หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                                 และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ 
                                 มายื่นค าขอด้วยตัวเอง)   
  ๒.๔      หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการใช้อาคารท่ีเป็นสถานประกอบการเช่นโฉนดท่ีดนิ 
                                       สญัญาซือ้ขายสญัญาเชา่ หนงัสือยินยอมให้ใช้อาคารฯลฯ  
       กรณีผู้ถือใบอนุญาตเดิมเสียชีวิต (ยื่นเพ่ิมเติมจากข้อ ๒.๑ – ๒.๔)                                
  ๒.๕      ส าเนาใบมรณบัตร 
  ๒.๖      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือใบอนุญาตเดิม 
  ๒.๗      บัญชีทายาท หนังสือที่ทายาทคนอ่ืนทุกคนให้ความยนิยอมให้บุคคลดังกล่าวเปน็ผู้ยืน่ค าขอ  
                                   พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของทายาททุกคน (กรณีที่มีทายาท 
                                  มากกว่าหนึ่งคน) (กรณีทายาทเป็นผู้ ย่ืนค าขอ) 
  ๒.๘      เอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม  
                                เชน่ ส าเนาใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา ส าเนาค าสั่งศาล หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร  
                                       ส าเนาพินัยกรรม เป็นต้น (กรณีทายาทเป็นผู้ ย่ืนค าขอ) 
  ๒.๙      หลักฐานแสดงความเป็นผู้จัดการมรดก เช่น ส าเนาค าสั่งศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)  
                                     พินัยกรรม เป็นต้น (กรณีผู้จดัการมรดกเป็นผู้ ย่ืนค าขอ) 
  ๒.๑๐     ส าเนาค าสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล (กรณีผู้อนบุาลเป็นผู้ ย่ืนค าขอ) 
  ๒.๑๑      หลักฐานแสดงความเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นค าขอ) 
  ๒.๑๒      หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้เยาว์เป็นผู้ยื่นค าขอ) 



-๓- 
 

 

        
           ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                 (ลงชื่อ)                                                  ผู้รับใบอนุญาต 
                                                           (                                                 ) 
 
 
                                                 (ลงชื่อ)                                                  ผู้รับโอนการด าเนินกิจการ 
                                                           (                                                 ) 
 



 

 

แบบ อภ.๙ 
ค ำขอบอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำร 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                     อยู่บ้านเลขท่ี.................. .........
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...... ...................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................โทรศัพท์.... ........................โทรสาร.................................. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............. ...................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด........................ .....โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร...............................................โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

๑. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...... .................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ต าบล/แขวง...............................อ า เภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร....................................................... 

๒. (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................ ..โทรสาร................................................. 
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.......เลขที่......
ปี.........ประกอบกิจการ..........................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.... ............................ 
ล าดับที่...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................... ...............................สถานที่ตั้งเลขที่...............
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................... ...แขวง...............................................
เขต................................................กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์....................................... ....โทรสาร.................................. 
ขอแจ้งเลิกการด าเนินกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก............................................... ............................ 
.....................................................................................................................................และได้เลิก/จะเลิกการด าเนินกิจการ 
เมื่อวันที่..................เดือน...........................พ.ศ...................พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. เอกสารยืนยันตัวตน 
        ๑.๑      บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
        ๑.๒      ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/ทะเบียนสมรส กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว/ชื่อสกุล/ค าน าหน้านาม 
        ๑.๓      หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล                                
                      (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
        ๑.๔      หนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว) 
 
 
 

 



-๒- 
 

 

 

 

 

 

 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างช าระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการประกอบกิจการ 
และข้อความที่ระบุไว้ในแบบค าขอนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)                                             ผู้รับใบอนุญาต 

                                                 (                                             ) 

๒. เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
         ๒.๑      ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
      ๒.๒      ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) 
       ๒.๓      ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
   ๒.๔       หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                       และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ 
                       มายื่นค าขอด้วยตัวเอง)   



 

บันทึกการตรวจสอบค าขอรับบริการ 
หน่วยงาน.......................................................................... 

        วันที่ ............................................ 

  ด้วย ....................................................................................... อายุ ................ ปี เลขประจ าตัวประชาชน 
............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่ .................... ซอย ....................................... 
ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ..............................................  อ าเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด ............................................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................................... ไดม้าแสดงตัวยื่นค าขออนุญาต 
เรื่อง ................................................................................................................................................................................. 
ล าดับค าขอที่ ............................ ลงวันที่ .................................. ต่อ ................................(ชื่อ-สกุล)................................ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง/
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ที่ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ................................................................................................. ........................................ 
  ๒. .................................................................................................................... .................... 
  ๓. .................................................................................................................. ...................... 
  ๔. .................................................................................................................. ...................... 
  ๕. ........................................................................................................................ ................ 
  ๖. .................................................................................................................. ...................... 
  ๗. .............................................................................................................. .......................... 
  ๘. ...................................................................................... .................................................. 
  ๙. ...................................................................................................... .................................. 
  ๑๐. .............................................................................................. ........................................ 

  จึงขอให้ท่านด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารหรือหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน และให้มายื่น
เพ่ิมเติมภายในวันที่ ................................................................ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามค าขอต่อไป 

 
     ลงชื่อ ........................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (........................................................) 
      วันที่ ................................................. 

 

  ข้าพเจ้า ..............................(ชือ่-สกุล ผู้ยื่นค าขอ)............................ ได้อ่านและรับทราบข้อความข้างต้นนี้
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
     ลงชื่อ ........................................................... ผู้ยื่นค าขอรับบริการ 
             (........................................................) 
      วันที่ ................................................. 

แบบ อภ.๑๐ 



 
 
 

ที่ ............... / ...................        ................................................................
           ................................................................. 

         วันที่ ............................................. 

เรื่อง ส่งคืนค ำขอพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

เรียน ............................................................................ 

อ้ำงถึง   ๑. ค ำขอ ...............................................................................................  
        ล ำดับค ำขอที ่…………………….. ลงวันที่ ........................................... 
   ๒. บันทึกกำรตรวจสอบค ำขอรับบริกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ค ำขอพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ จ ำนวน ........................ แผน่ 

  ตำมท่ีท่ำนได้ยื่นค ำขอ ......................................................................... ล ำดับค ำขอที่ ……………..………….. 
ลงวันที่ ..................................................................... และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ 
หรือยื่นเอกสำร/หลักฐำนประกอบเพ่ิมเติม ภำยในวันที่ ....................................................... นั้น 

  บัดนี้ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ปรำกฏว่ำท่ำนมิได้ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสำรหรือ
หลักฐำนประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่อำจพิจำรณำให้
ด ำเนินกำรตำมค ำขอได้ และถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมค ำขอต่อไป จึงขอส่งคืนค ำขอ
พร้อมเอกสำรประกอบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับกำรส่งคืนค ำขอของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ท่ำนสำมำรถอุทธรณ์ต่อ................................................. ได้ภำยในระยะเวลำ ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ 
ฉบับนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง หรือท่ำนจะยื่นค ำขอใหม่ก็ได ้

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงำน .................................................................. 
โทร./โทรสำร ............................................................. 
 

แบบ อภ.๑๑ 

 



 
 
 

ที่ ............... / ...................        ................................................................
           ................................................................. 

         วันที่ ............................................. 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาค าขอ 

เรียน ................................................................................. 

อ้างถึง   ค าขอ ........................................................................................................  
    เลขทีค่ าขอ ………………………….…….. ลงวันที่ ........................................... 

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ........................................................................................................................ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไดแ้จ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 
    อนุญาตให้ท่าน ..............................................................(ตามค าขอ)................................................... 
จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับใบอนุญาต หรือช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (แล้วแต่กรณี)  จ านวน ....................... บาท 
(..............................................................................................................) ภายใน ๑๕ วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้  

   ไม่อนุญาตให้ท่าน .........................................(ตามค าขอ).......... ................................... เนื่องจาก 
   ๑. ............................................................................................................................. ............ 
   ๒. ................................................................................................................ ........................ 
   ๓. ........................................................................................................................... ............. 
   ๔. .................................................................................. ...................................................... 
   ๕. ........................................................................................................................... ............. 

   ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็น
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนความเห็นของท่าน แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ............. วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
 
 

แบบ อภ.๑๒ 
  



 
 

 

ที่ ............... / ...................        ................................................................
           ................................................................. 

         วันที่ ............................................. 

เรื่อง แจ้งเหตุล่าช้าในการพิจารณาค าขอ 

เรียน ................................................................................. 

อ้างถึง   ค าขอ .............................................................. ..........................................  
    เลขที่ค าขอ ………………………….…….. ลงวันที่ ........................................... 

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอ ................................................................................................................................ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอของท่านเพ่ือด าเนินการแล้ว นั้น 

  ในการนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตตามค าขอของท่านได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ................. วัน ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก 
  ๑. .......................................................................................................................  
  ๒. .......................................................................................................................  
  ๓. .......................................................................................................................  
  ๔. .......................................................................................................................  
  ๕. .......................................................................................................................  

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปและจะแจ้งให้ท่านทราบ 
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้เร่งด าเนินการ
ตามค าขอของท่านให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
หน่วยงาน .................................................................. 
โทร./โทรสาร ............................................................. 
 
 
 

แบบ อภ.๑๓ 

 


