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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.2559   

************************** 

 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  วาดวย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  

พ.ศ.2559  เพ่ือปฏิบัติการควบคุม กํากับดูแล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  บังคับ

ใชในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
และเพ่ือปองกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ดังนั้น เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตวและ
ปลอยสัตวภายในพื้นที่ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕   และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ ๒๕๕9  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้เพื่อบังคับ
ใชในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสตัว  พ.ศ. 2559 

************************* 

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  วาดวย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  และมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 
ประกอบกับมาตรา 16 (21) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  จึงขอตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนานี้ขึ้นไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาและ ผูวาราชการจังหวัดอางทอง  
ดังนี ้
  ขอ 1  เทศบัญญัติ  นี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2559” 
  ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย   
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา แลวเจ็ดวัน 
  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอ่ืนใดของเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา  ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัติ
นี้แทน   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ 4  ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  นี้ 
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม

มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลผูซึ่งไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา  44 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   

“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครอง หรือปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม 

“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว” หมายความรวมถึง ผูครอบครองสัตวดวย 
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เลี้ยงสัตว 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 

2 



 
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตวหรือ  ซากสัตว  รวมถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่นจาก
ชุมชน 

หมวด ๒ 

การควบคุมการเล้ียงสัตว 

  ขอ 5  เทศบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับแก 
                (1) การเลี้ยงและปลอยสัตวของทางราชการ 
                (2) การเลี้ยงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ 6 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง   มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ ลอ  ลา  
สุนัข แมว  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา รับผิดชอบดูแล 
             การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณกีระทําการเปนประจําเปนอาจิณ 
หรือไมสนใจควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเปนที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว 
  ขอ 7  ใหเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เปนเขตควบคมุการเลี้ยงสัตวดังตอไปนี้ 
   (1) ชาง 
   (2) มา 
   (3) โค 
   (4) กระบือ 
   (5) สุกร 
   (6) แพะ 
   (7) แกะ 
   (8) หาน 
   (9) เปด 
   (10) ไก 
   (11) สุนัข 
   (12) แมว 
   (13) นก 

(14) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจาก
กรมปาไม 
  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดประเภท และชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม  
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
  ขอ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
            (1) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว 
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
                     (2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม
ปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคยีง 
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(3) เมื่อสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไม
เปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงนี ้

(4) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
จากสัตว 

(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวโดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
  (6) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว 
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
  (7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น ไมกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม 
  (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
รวมทั้งขอบังคบั ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ขอ 9 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตราย แกสุขภาพของ
บุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนํา 
โดยเครงครัด 

หมวด ๓ 

การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

  ขอ 10 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยง หรือ
ปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 
  ความในวรรคหนึ่งไม ใชบังคับแกการปลอยสัตวเ พ่ือการกุศลตามประเพณี  หรือเพ่ือ 
การขยายพันธุ 
  ขอ 11 เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว และสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญ
แกผูอ่ืน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการดําเนินการตามมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535  ดังนี ้
  (1)  กักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน ถาพนสามสิบวัน แลวไมมีเจาของมา
แสดงตัวขอรับสัตวนั้นคืน ใหสัตวนั้นเปนของราชการสวนทองถ่ิน 
  (2)  กรณีกักสัตวดังกลาวไวแลวมีเจาของมาขอรับภายในสามสิบวัน เจาของสัตวนั้นจะตอง
เสียคาใชจายสําหรับเลี้ยงสัตวตามที่ราชการสวนทองถ่ินไดใชจายจริงแกราชการสวนทองถ่ินนอกจากนั้นจะตอง
เสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
  (3) กรณทีี่การกักสัตว ระหวางรอเจาของมารบัคืน อาจกอใหเกิดอันตรายตอสัตวนั้นหรือสัตว
อ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น กอนครบกําหนด
สามสิบวันก็ได แลวหักคาใชจาย และเก็บสวนที่เหลือแทนสัตวได 
  (4) เมื่อเจาของมารับคืนภายในสามสิบวัน ใหคืนสวนที่เหลือเก็บไวแทนสัตวแกเจาของ สวน
โทษปรับนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย 
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  (5) กรณีที่ปรากฏวา สัตวนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามสมควรไดทันที ไมตองรอเจาของหรือรอใหครบกําหนดสามสิบวัน 
  ขอ 12  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตว
ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
โดยไมปรากฏเจาของ   ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจจับสัตว
และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไว  เปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว
นั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 
  ในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหตุที่
โดยพฤติการณตองเกิดข้ึน และเจาพนักงานทองถ่ินไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางเทศบาลตําบล
ไผดําพัฒนาจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึน  
  กรณีตามวรรคสอง  ถาความเสียหายเกิดข้ึนตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทํา
ดังกลาวบุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จะพิจารณาไลเบี้ย
ความผิดตามขอเท็จจริง 
  ขอ 13 เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ 12 เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให
เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไวที่
สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา หรือที่เปดเผย เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปน
เจาของสัตว ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  ขอ 14 กรณีที่กักสัตวไว อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจาย
เกินสมควร  เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด  
๓๐ วันก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด และ 
คาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 
  กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปน
อันตรายแกสัตวอ่ืน ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณะอักษรแลว เจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายได 
  ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนด ตามขอ 12 เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา  ตามจํานวนที่จายจริงดวย สวนโทษปรับนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่ง
เจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย 
  ขอ 15 หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการเลีย้งสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
เจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวนั้น
จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวา
ปราศจากอันตรายแลวก็ได 
  คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควร แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันท ี
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  ขอ 16 กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญตอผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
  ขอ 17  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑)มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒)เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ 
หรือหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

 (๓)ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๔)เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณพอสมควร  เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนได
โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 
 

 
 
 
 
 



แบบคาํขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียน

ที …………………………………….. 

      วนัที ………. เดือน…………………..พ.ศ………….… 

 ข้าพเจ้า ……………………………………..อาย…ุ…………….. ปีสญัชาติ ………………..…… 

อยู่บ้านเลขที ……………. หมู่ที ……….. ตรอก/ซอย …………………………ถนน ……………………… 

แขวง/ตําบล ……………………. เขต/อําเภอ ………..………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ……………… 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ………………………………………………………... 

 ขอยืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานทีจําหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 

ประเภท ………………………………………….....โดยมีพืนทีประกอบการ ………………… ตารางเมตร 

  (  )  กิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ประเภท ……………………. มีคนงาน …………. 

คน ใช้เครืองจกัรขนาด ……………….แรงม้า 

  (  )  กิจการตลาด ทีมีการจําหน่าย ……………….. (เป็นประจํา/เป็นครังคราว/ตามวนันดั) 

  (  )  กิจการจําหนา่ยสินค้าในที/ทางสาธารณสขุ จําหน่ายสินค้าประเภท ………………… 

         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………….. 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจดัสงิปฏิกลูมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 

      เก็บขนสงิปฏิกลูโดยมีแหลง่กําจดัที ………………………………………… 

                                  เก็บขนและกําจดัสงิปฏิกลู โดยมีระบบกําจดัอยูที่  .………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจดัที   ….…………………………………… 

   เก็บขนและกําจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่กําจดัที ……………………………… 

  (  )  กิจการอนืๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.  ได้แก.่............. ………………… 

ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถิน ) ……………………………………………….… พร้อมคําขอนี  ข้าพเจ้าได้แนบ

หลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคือ 

  1)  สําเนาบตัรประจําตวั ………………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง คือ 

 3.1.…………………………………………………………………………………… 

 3.2 ……………………………………………………………………………………. 

 4)..…………………………………………………………………………………………….. 

 5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 



(ด้านหลงัคําขอรับใบอนญุาต) 

 

                                       แผนผงัแสดงทีตงัสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเป็นความจริงทกุ

ประการ 
 

      (ลงชือ) ………………………………. ผู้ขอรับ

ใบอนญุาต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนญุาต และควรกําหนดเงือนไขดงันี …………………………………… 

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

     (ลงชือ) ………………………………เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

      ( ……………………………….. ) 

     ตําแหนง่ ………………………………….. 

วนัที…../………/…….. 
 

คาํสังของเจ้าพนักงานท้องถนิ 

             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

             (   )   ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 

                                                        ( ลงชือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถิน 

            ( ……………………………….. ) 

             ตําแหนง่ ………………………….. วนัที…../………/…….. 

 



แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

        เขียน

ที …………………………………….. 

      วนัที ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ………………… 

อยู่บ้านเลขที ……………. หมู่ที ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………… 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………… 

………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ …………………… 

 ขอยืนคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………….… 

……………………………………………………………. ตามใบอนญุาตเล่มที …………………………. 

เลขที ………/……ออกให้เมือวนัที ……. เดือน ………… พ.ศ……ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถิน) …………… 

พร้อมคําขอนี  ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคือ 

  1)  สําเนาบตัรประจําตวั …………..………. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

  2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง คือ 

3.1  .…………………………………………………………………………………… 

3.2  ……………………………………………………………………………………. 

 4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบคําขอใบอนญุาตนีเป็นความจริงทกุประการ 
 

      ( ลงชือ ) …………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   

    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 

…………………………………………………………. 

( ลงชือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

     ( ……………………………….. ) 

   ตําแหนง่ …………………… วนัที…../………/…….. 

 

คาํสังของเจ้าพนักงานท้องถนิ 

  

    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 

    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 

              ( ลงชือ ) …………………….  

             ( ……………………………….. ) 

              ตําแหนง่ ………………………. 

              วนัที…../………/…….. 

 



 


