
คู่มือสำหรับประชาชน :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  

    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ : 

  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพแต่ละประเภทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ จะดำเนินกิจการต่อไปนี้

ให้มายื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

รายการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภท กิจการ 

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ำนม 
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมี
ลักษณะทำนองเดียวกัน หรือเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (1) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่
ขาย หรือขายในตลอด 
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(5) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก 
กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการ
ต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร
สัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 



3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม  
น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ 
ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ 
น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
จาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 
(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว 
เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบ
อ่ืนๆ  
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
สัตว์ 
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(11) การผลิตไอศกรีม 
(12) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืนๆ  
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 
(15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา 
น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 



(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนใด 
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแบ่ง
อาหาร 
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
ห้องเย็น 
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(24) การเก็บ การถนอนอาหารเวยเครื่องจักร 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(3) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดต่างๆ  

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจาก
พืช หรือแป้งอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธี
ใดๆ ก็ตาม 
(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก  
อ้อย ข้าวโพด 
 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ (1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่ 
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน (6.1) 



(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน 6 (1) 
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)  
(6) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  
เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 

(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(6) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(4) การอบไม้ 
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(6) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (1) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน



ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
(2) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
(3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้น
แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(5) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้
เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้อง
แบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก
เทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (9.1)  
(10) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 



(19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ (1) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่
กระตุก 
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(3) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย 
ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ
ขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (11.2) 
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
กัน 
(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน 
(8) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 
หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.4) 



12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตร
เคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
 

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือ
สารตัวทำละลาย 
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(3) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (7.1)  
(6) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน 
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
(13) การผลิตน้ำแข็งแห้ง 
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหนะนำ
โรค 
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

13. กิจการอื่นๆ 
 

(1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 



(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพ
ปลา 
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหนะ
นำโรค 
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด  

10 นาที งานสาธารณสุข 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้ง
ต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย 

20 นาที งานสาธารณสุข 

3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพ้ืนที่ และสถานที่ตั้งประกอบ
กิจการ 
- กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาต 
- กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

7 วัน งานสาธารณสุข 

4. แจ้งผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม (ภายใน 15 วันหลัง
วันตรวจสถานประกอบการ)  

แจ้งวันที่ตรวจ งานสาธารณสุข 

5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 7 วัน งานสาธารณสุข 
 

 

ระยะเวลา :  

 ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ฉบับ 

 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ 

 3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด 

 4. เอกสารอื่นๆ 

  4.1 สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ 

  4.2 หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

 

ค่าธรรมเนียม : 

 รายละเอียดเป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย เรื่องตามเอกสารแนบท้าย 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม :  

 1. แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 2. แบบ อภ.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  



แบบ อภ. 1 

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

  ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................  
   เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........ปี สัญชาติ..........เลขประจำตัวบัตรประชาชน........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี........ หมู่ที่...... ตรอก/ซอย........................ ถนน...........................ตำบล/แขวง................ ...................... 
อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.................................โทรศัพท์............................... โทรสาร........................... . 
   เป็นนิติบุคคลประเภท......................................จดทะเบียนเมื่อ.............................. 
มีสำนักงานอยู่เลขท่ี.......... หมู่ที่...... ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตำบล/แขวง............................. 
อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.................................โทรศัพท์............................... โทรสาร............................ 
โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประกอบกิจการประเภท.................................................................................ลำดับที่................. 
  1. ชื่อสถานประกอบการ........................................................ ตั้งอยู่เลขที่............. หมู่ที่......... 
ตรอก/ซอย.............................. ถนน.................................ตำบล เทอดไทย  อำเภอ แม่ฟ้าหลวง  จังหวัด เชียงราย   
โทรศัพท์...................... โทรสาร........................ มีอาคารประกอบการ.......หลัง รวมเนื้อที่อาคาร.............ตารางเมตร 
เจ้าของอาคารชื่อ ................................................................ ลักษณะอาคาร............... .... (เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เป็นอาคาร (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม่   
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท ................................ ตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี............ ลงวันที่ ............. ...
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.........................ตารางเมตร  
สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................  
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   มี    ไม่มี 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ.................................... ด้านใต้...............................................  
     ด้านตะวันออก............................ ด้านตะวันตก.....................................  
  3. ทำงานปกติตั้งแต่เวลา...............น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ...............ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจำสัปดาห์...................................... 
  4. จำนวนและระดับผู้ซึ่งทำงานในสถานประกอบการ รวม.................................คน 
       4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.........................คน 
       4.2 คนงานชาย.........................คน คนงานหญิง........................คน 
       4.3 ผูช้ำนาญการจากต่างประเทศ........................คน 
       4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 
   

เลขที่รับ......./........ 



 
  5. การผลิต 
       5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
         วัตถุดิบ ปริมาณการใช้ต่อปี แหล่งที่มา (ระบุบริษัท /   
         ห้างร้านของผู้จำหน่าย) 
   5.1.1 ............................ ......................................  ................................ ........... 
   5.1.2 ............................ ......................................  ...........................................  
   5.1.3 ............................ ......................................  ...........................................  
   5.1.4 ............................ ......................................  ...........................................  
    
       5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจำหน่าย 
         ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต       การจำหน่าย (ระบุสถานที่จำหน่าย) 
   5.2.1 ............................ ......................................  ...........................................  
   5.2.2 ............................ ......................................  .................. .........................  
   5.2.3 ............................ ......................................  ...........................................  
   5.2.4 ............................ ......................................  ............................. .............. 
 
       5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
            วัตถุผลพลอยได้  ปริมาณวัตถุผลพลอยได้  จำหน่ายได้ / ไม่ได้ 
   5.3.1 ............................ ......................................  ........................ ................... 
   5.3.2 ............................ ......................................  ...........................................  
   5.3.3 ............................ ......................................  .................................... ....... 
 
       5.4 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จำนวน) 
   5.4.1.................................................. ขนาด........................แรงม้า จำนวน............เครื่อง  
   5.4.2.................................................. ขนาด........................แรงม้า จำนวน............เครื่อง 
   5.4.3.................................................. ขนาด........................แรงม้า จำนวน............เครื่อง  

 
  6.การควบคุมมลพิษ 
       6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ำเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
       (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี)  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
     
 



     6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบำบัดหรือปรับปรุงคูรภาพน้ำเสีย/ของ
เสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
  7. มาตรการป้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน
 .................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ......................................................................................  
 
  8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ.1) 
 
  9. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้ง
ที่พักของผู้ปฏิบัติงานให้สถานที่ประกอบการ (ถ้ามี) (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ.1) 
 
  10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของ
กระบวนการผลิต (แนบเอกสารประกอบท้าย แบบ อภ. 1) 

 
  11. หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต 
    11.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ฉบับ 

    11.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ 

    11.3 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด 

    11.4 เอกสารอื่นๆ 

   (ระบุ) .......................................... ......................................................... 

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



แบบ อภ.3 

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

  ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................... 
   เป็นบุคคลธรรมดา อายุ........ป ีสัญชาติ......... เลขประจำตัวบัตรประชาชน............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.......... หมู่ที่...........ซอย…........................ ถนน....................................ตำบล/แขวง................................ 
อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท์................................ โทรสาร................................... 
   เป็นนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................... 
มีสำนักงานอยู่เลขท่ี...........หมู่ที่...........ซอย…................... ถนน..............................ตำบล/แขวง................................ 
อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท์................................ โทรสาร...................................
โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
  เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่.........เลขที่...........ปี............. ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลำดับที่................. 
  ชื่อสถานประกอบการ................................................................... ตั้งอยู่เลขที่........... หมู่ที่.............
ซอย................ ถนน......................ตำบลเทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์........................ 
มีอาคารประกอบการ.........หลัง รวมเนื้อที่อาคาร...........ตารางเมตร เจ้าของอาคารชื่อ ................... .................. 
ลักษณะอาคาร................... (เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)  
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท........................ตามหนังสืออนุญาตเลขที่............ ลงวันที่...........................
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.. ..........ตารางเมตร ขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่.........เดือน........................พ.ศ.............. 
หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต 
    1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ฉบับ 

    2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ 

    3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด 

    4. เอกสารอ่ืนๆ 

   (ระบุ) .......................................... ......................................................... 

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

เลขที่รับ......./........ 



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข     

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

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

                (       ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                               ลงชื่อ……………………………....…..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

                                                                     (………………………………….) 

        

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

        (     ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

        (     ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

                                                              ลงชื่อ………….....…………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                (………………………………………….) 

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

  



ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   ( สำหรับเจ้าหน้าที่ ) 

 

เลขที่  .......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน..........................พ.ศ................................  

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 

                                                        (          )      ไม่ครบคือ 

๑.................................................................................................  

๒................................................................................................  

 

                                                                            (ลงชื่อ) 

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

                                                                                      ตำแหน่ง................................................. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   ( สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 

เลขที่  ..........................ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 

                                                        (          )      ไม่ครบคือ 

๑.................................................................................................  

๒................................................................................................  

 ดังนั้นกรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน........7.......วัน นับแต่

วันนี้เป็นต้นไป 

 

                                                                       (ลงชื่อ) 

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

                                                                        ตำแหน่ง.................................................... 

  



แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


