
ใช้เวลาพจิารณานานเพยีงใด ถ้าไม่ขออนุญาตจะมผีลอย่างไร จะต้องต่ออายุใบอนุญาตเมือ่ใด 

ใบอนุญาตมอีายุคราวละกีปี่ 

การก าหนดค่าธรรมเนียม 

 
 
      

การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ  มี
ขั้นตอนและระยะเวลาดงัน้ี 

1. ถา้ค าขอไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง      
ตอ้งแจง้ใหแ้กไ้ขทั้งหมดในคราวเดียวกนั  ภายใน  
15  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 
        2. ถา้ค าขอสมบูรณ์ถูกตอ้งให้ด าเนินการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาต  จะตอ้งใชเ้วลา  ภายใน  
30  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ  นอกจากมีเหตุจ าเป็น
จะขยายเวลาการออกใบอนุญาตไดอี้กไม่เกิน  2  คร้ัง  
คร้ังละไม่เกิน  15  วนั 
 
 
 
 
 

ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล      
โพธ์ิเกา้ตน้  วา่ดว้ยการเสียค่าธรรมเนียม  ส าหรับ
ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ย  การสาธารณสุข      
ไดก้  าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบการไว ้ 
ตั้งแต่ 500 - 8,000 บาท  ข้ึนอยูก่บัประเภทและขนาด
ของกิจการ นั้น 

 
 

 
การประกอบกิจการ  โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

เป็นความผดิตามกฎหมาย   ซ่ึงมีโทษจ าคุกไม่เกิน           
6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือ       
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 ใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ก าหนดใหใ้บอนุญาตมีอายุ
คราวละ 1  ปี  นบัแต่วนัออกใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การขอต่อใบอนุญาต  จะตอ้งยืน่ค  าขอ    

ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ก าหนดใหส้ามารถยืน่ค  าขอ        
ต่อใบอนุญาตไดก่้อนใบอนุญาตหมดอาย ุ 90  วนั 

 
ถา้ใบอนุญาตขาดอาย ุ สถานประกอบ

กิจการนั้น  จะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้ 
หากฝ่าฝืนก็จะถูกด าเนินคดีขอ้หาประกอบกิจการ
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวนัละ      
5,000 บาท  ตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอยีด 

เพิม่เตมิได้ที ่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น  อ าเภอเมอืง
ลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  โทร. 036 – 780100   
หรือ  www.phokaoton.go.th   



กจิการทีต้่องขออนุญาต  มอีะไรบ้าง จะขออนุญาตได้ทีไ่หน 
 

เอกสารทีต้่องใช้ขออนุญาต  มอีะไรบ้าง 
 

มหีลกัการพจิารณาอนุญาต  อย่างไร 
 

                                                                                          
ท าไมต้องขออนุญาต   
 
 

การประกอบกิจการยอ่มก่อใหเ้กิดการจา้งงาน  
การพฒันาเศรษฐกิจใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็  แต่ใน
ขณะเดียวกนัหากไม่มีการควบคุมหรือก ากบัดูแลท่ี
เพียงพอ  การประกอบกิจการนั้นๆ  อาจส่งผลต่อสภาวะ
ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของประชาชน  
ตลอดจนผูป้ระกอบการหรือพนกังานในสถาน
ประกอบการของตนเองได ้
 
 กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขจึงมุ่งท่ีจะให้
การส่งเสริมใหส้ถานประกอบการไดก้ารประกอบ
กิจการท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามยัและสุขภาวะรอบ
สถานประกอบการนั้น  ใหมี้การพฒันาท่ีเก้ือหนุนกนั 
 
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการจึงเปรียบ-
เสมือนเคร่ืองหมายท่ียืนยนัวา่ สถานประกอบการนั้น 
ไดต้ระหนกัและพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ในการพฒันาต าบลใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
เศรษฐกิจและเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนตลอดไป 
 

 
 
  ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2556 ก าหนดใหกิ้จการท่ีตอ้งขออนุญาต มี 13 กลุ่ม
กิจการ  ไดแ้ก่ 

1.กิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสตัว ์  
  2.กิจการท่ีเก่ียวกบัสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์  
  3.กิจการท่ีเก่ียวกบัอาหาร  เคร่ืองด่ืม  
น ้าด่ืม   
  4.กิจการท่ีเก่ียวกบัยา  เวชภณัฑ ์
อุปกรณ์การแพทย ์เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑช์ าระลา้ง   
  5.กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร   
  6.กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะ  หรือแร่    
  7.กิจการเก่ียวกบัยานยนต ์  เคร่ืองจกัร  
หรือเคร่ืองกล   
  8.กิจการท่ีเก่ียวกบัไม ้  
  9. กิจการท่ีเก่ียวกบัการบริการ  
  10.กิจการท่ีเก่ียวกบัส่ิงทอ   
  11.กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน  ดิน  ทราย  
ซีเมนต ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง   
  12.กิจการท่ีเก่ียวกบัปิโตรเลียม  ถ่าน
หิน  สารเคมี   
  13.กิจการอ่ืน ๆ  เช่น  หนงัสือ  สะสม
ของเก่า  ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า  โกดงัสินคา้  ฯลฯ 
 

 
 
  สามารถขออนุญาตประกอบกิจการ  
ไดท่ี้  :  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดั
ลพบุรี 
 
 
 
  หลกัฐานท่ีน ามาประกอบการ
พิจารณา ค าขออนุญาต  อาทิ   
  1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของกิจการ(ผูป้ระกอบการ/ผูถื้อ
ใบอนุญาต) 
  2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการ 
  3.ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใช้
เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  4.ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติ
บุคคล) 
  5.หลกัฐานแสดงวา่อาคารท่ีใชเ้ป็น
สถานประกอบการสามารถใชป้ระกอบกิจการนั้นได ้ 
โดยถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

  6.หนงัสือยินยอมใหใ้ชอ้าคาร  หรือ
สญัญาเช่าจากเจา้ของอาคาร  (กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการ) 
  7.หนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ     
ผูม้อบอ านาจ  และผูรั้บมอบอ านาจ  (กรณีเจา้ของไม่
สามารถมายื่นค าขอดว้ยตนเอง) 
  8.ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการจาก
ส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  (ถา้มี) 
 
 
  

การตรวจสอบสุขลกัษณะของสถาน 
ประกอบการ  จะตรวจสอบสุขลกัษณะความสะอาด  
เหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบกิจการ  การบ าบดั
มลพิษส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ  ทั้งมลพิษทางอากาศ  แสง  
สี  เสียง  กล่ิน  ความร้อน  ฝุ่ น  ควนั  การบ าบดัมลพิษ
ทางน ้า  การก าจดัขยะ  การป้องกนัแมลงและสตัวพ์าหะ
น าโรค  ตลอดจนความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานในสถานประกอบการ  เป็นตน้ 
 
  ทั้งน้ี  สถานประกอบการจะตอ้ง
ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมผงัเมือง  และกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 


