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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2559   

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

 
หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ว่าด้วย เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ.2559  เพื่อปฏิบัติการควบคุม ก ากับดูแล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535  
บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 

เหตุผล 

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
และเพื่อป้องกันอันตราย และเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์  ดังนั้น เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเล้ียงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์ภายในพื้น ท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ ๒๕๓๕   และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนา  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ ๒๕๕9  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้เพื่อบังคับ
ใช้ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2559 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ว่าด้วย เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29  และมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี13) พ.ศ.2552 
ประกอบกับมาตรา 16 (21) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549   เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จึงขอตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
ไผ่ด าพัฒนานี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  
ดังนี้ 
  ข้อ 1  เทศบัญญัติ  นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เรื่อง  การควบคุม
การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย   
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค าส่ังอื่นใดของเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา  ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัติ
นี้แทน   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ 4  ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  นี้ 
“ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  
“เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังตาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลผู้ซึ่งได้รับ

การแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  44 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535   

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานท่ีเล้ียงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานท่ีเล้ียงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์  ท่ีขังสัตว์  หรือท่ีเล้ียงสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่ง

เป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร  มูลสัตว์หรือ  ซากสัตว์  รวมถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นจาก
ชุมชน 

หมวด ๒ 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  ข้อ 5  เทศบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ 
                (1) การเล้ียงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
                (2) การเล้ียงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ 6 ห้ามเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง   ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ ล่อ  ลา  
สุนัข แมว  ในเขตพื้นท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา รับผิดชอบดูแล 
             การเล้ียงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระท าการเป็นประจ าเป็นอาจิณ 
หรือไม่สนใจควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นท่ีถนนสาธารณะเป็นท่ีเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
  ข้อ 7  ให้เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เป็นเขตควบคุมการเล้ียงสัตว์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ช้าง 
   (2) ม้า 
   (3) โค 
   (4) กระบือ 
   (5) สุกร 
   (6) แพะ 
   (7) แกะ 
   (8) ห่าน 
   (9) เป็ด 
   (10) ไก่ 
   (11) สุนัข 
   (12) แมว 
   (13) นก 

(14) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กรมป่าไม้ 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเล้ียงเพิ่มเติม  
ท้ังนี้ โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตว์เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง หรือเต็มพื้นท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  ข้อ 8 นอกจากการเล้ียงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
            (1) จัดให้มีสถานท่ีเล้ียงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ 
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ าและก าจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
                     (2) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่
ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
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(3) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อ

ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญจากกล่ิน ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดการปนเป้ือนของแหล่งนี้ 

(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิ คุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิด 
จากสัตว์ 

(5) ให้เล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
  (6) ไม่น าสัตว์เล้ียงออกมานอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคล่ือนย้ายสัตว์ 
และได้ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เล้ียงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของ
บุคคลท่ัวไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน า  
โดยเคร่งครัด 

หมวด ๓ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเล้ียง หรือ
ปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง หรือเต็มพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี   หรือเพื่อ 
การขยายพันธุ์ 
  ข้อ 11 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานท่ีเล้ียงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร าคาญ
แก่ผู้อื่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการด าเนินการตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535  ดังนี้ 
  (1)  กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน ถ้าพ้นสามสิบวัน แล้วไม่มีเจ้าของมา
แสดงตัวขอรับสัตว์นั้นคืน ให้สัตว์นั้นเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น 
  (2)  กรณีกักสัตว์ดังกล่าวไว้แล้วมีเจ้าของมาขอรับภายในสามสิบวัน เจ้าของสัตว์นั้นจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายส าหรับเล้ียงสัตว์ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายจริงแก่ราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นจะต้อง
เสียค่าปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  (3) กรณีท่ีการกักสัตว์ ระหว่างรอเจ้าของมารับคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้นหรือสัตว์
อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น ก่อนครบก าหนด
สามสิบวันก็ได้ แล้วหักค่าใช้จ่าย และเก็บส่วนท่ีเหลือแทนสัตว์ได้ 
  (4) เมื่อเจ้าของมารับคืนภายในสามสิบวัน ให้คืนส่วนท่ีเหลือเก็บไว้แทนสัตว์แก่เจ้าของ ส่วน
โทษปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
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  (5) กรณีท่ีปรากฏว่า สัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามสมควรได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของหรือรอให้ครบก าหนดสามสิบวัน 
  ข้อ 12  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา หรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ   ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์
และน าสัตว์ไปกักไว้ในท่ีส าหรับสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์
นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หากเป็นเหตุท่ี
โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางเทศบาลต าบล
ไผ่ด าพัฒนาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น  
  กรณีตามวรรคสอง  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลท่ีสามอันเนื่ องมาจากการกระท า
ดังกล่าวบุคคลท่ีสามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะพิจารณาไล่เบี้ย
ความผิดตามข้อเท็จจริง 
  ข้อ 13 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 12 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ท่ี
ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา หรือท่ีเปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  ข้อ 14 กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก าหนด  
๓๐ วันก็ได้ เงินท่ีได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และ  
ค่าเล้ียงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อท่ีอาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 
  ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนด ตามข้อ 12 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา  ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงด้วย ส่วนโทษปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
  ข้อ 15 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเล้ียงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนั กงาน
ท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้นหยุดเล้ียงสัตว์ทันทีเป็นการช่ัวคราว  จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าส่ังให้หยุดด าเนินการทันที 
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  ข้อ 16 กรณีการเล้ียงสัตว์ในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานท่ี
เล้ียงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร าคาญ
นั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าส่ังนั้น 

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
  ข้อ 17  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒)เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ 
หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น 

 (๓)ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๔)เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจ าเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 

 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
      วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………….… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………..อายุ……………….. ปีสัญชาติ ………………..…… 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………ถนน ……………………… 
แขวง/ต าบล ……………………. เขต/อ าเภอ ………..………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………… 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………….....โดย
มีพื้นท่ีประกอบการ ………………… ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้
เครื่องจักรขนาด ……………….แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจ าหน่าย ……………….. (เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสุข จ าหน่ายสินค้าประเภท ………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดท่ี ………………………………………… 
                                  เก็บขนและก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ท่ี  .………………………… 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดท่ี   ….…………………………………… 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดท่ี ……………………………… 

  (  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ………………… 
ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ……………………………………………….… พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ………………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
 3.1.…………………………………………………………………………………… 
 3.2 ……………………………………………………………………………………. 
 4)..…………………………………………………………………………………………….. 
 5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 
(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

 



                                       แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………… 
  (  )   เห็นควรไม่อนญุาตเพราะ …………………………………………………………….. 
 
     (ลงช่ือ) ………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 

แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
      วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………… 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………… 
………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …………………… 



 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………….… 
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มท่ี …………………………. เลขท่ี ………/……ออกให้
เมื่อวันท่ี ……. เดือน ………… พ.ศ……ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………… 

พร้อมค าขอนี้  ขา้พเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
3.1  .…………………………………………………………………………………… 
3.2  ……………………………………………………………………………………. 
 4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ( ลงช่ือ ) …………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหน่ง …………………… วันท่ี…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงช่ือ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหน่ง ………………………. 
              วันท่ี…../………/…….. 
 

 


