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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ในการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------- 

 
หลักการ 

  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เทศบาล โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ือป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ ใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ต่อไป 
 

เหตุผล 

  โดยที่ได้พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอน ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๒ เป็นต้นไป เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือให้เป็นหลักในการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ือปิ้ง
กันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑ - 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------- 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ แล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อำนาจของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
   “ การเลี้ยงสัตว์ ”   หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอา
ใจใส่ บำรุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
   “ การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 
               “ เจ้าของสัตว์ ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
   “ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิ ใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชน        สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
 

  ข้อ ๕ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง   ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ ล่อ  ลา  สุนัข 
แมว  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รับผิดชอบดูแล 
             การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทำการเป็นประจำเป็นอาจิณ หรือไม่
สนใจควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
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  ข้อ ๖ ในพ้ืนที่ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สุนัข 
  (๒) แมว 
  (๓) ช้าง 
  (๔) โค  กระบือ  แกะ  แพะ เป็ด  ไก่ 
  (๕) สุกร 
  (๖) สัตว์ที่มีพิษและสัตว์ดุร้าย 

 
 

  ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์  
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
      (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
      (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิ
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 
      (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
      (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม 
 

  ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้สัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึง
ต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ หรือสำนักงานอำเภอรามัน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตว
แพทย์ 
 

  ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตำบล เมืองรามันห์ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
   

ข้อ ๑๐ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุรำคาญแก่
ผู้อื่น 

 

  ข้อ ๑๑ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ เป็น
จำนวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรำคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทำรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกไปให้
พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำแหล่งสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบำบัดน้ำเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจน

สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
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(๔) ต้องทำความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นำโรคอ่ืน ๆ และ

ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 

 

  ข้อ ๑๒ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๙ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้ งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
รำคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ำสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า         
๕๐๐ เมตร 

(๓) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า     
 ๑ กิโลเมตร 

(๔) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า       
๒ กิโลเมตร 
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด 

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่ เจ้าพนักงานท้ องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
 

  ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของ
บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้ สัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ หรือสำนักงานอำเภอรามัน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของสัตวแพทย์ 
 

  ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่
หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์ไป
กักไว้ในที่สำหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตราย
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจทำลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ทำให้สัตว์บาดเจ็บ ทางเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

  ข้อ ๑๕ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์หรือที่ว่าการอำเภอรามัน หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัว
เป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

  ข้อ ๑๖ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงกำหนด ๓๐ วันก็ไ ด้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้
เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจำหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย
แก่สัตว์อ่ืน ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจทำลายได้ 
  ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกำหนด ตามข้อ ๑๔   เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์   ให้แก่เทศบาลตำบลเมือง
รามันห์ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วย 
 

  ข้อ ๑๗ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการทันที 

 
 
 
 



 

 
        เขียนที่ …………………………………….. 
       วนัที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ขา้พเจา้ ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ………………………. 
อยู่บา้นเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท ์……………………... 
 ขอยื่นค าขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพืน้ที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเ้ครื่องจกัรขนาด ……………….  แรงมา้ 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครัง้คราว/ตามวนันดั ) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินคา้ในที่/ทางสาธารณสขุ  จ าหน่ายสินคา้ประเภท ……………………… 
         ณ บรเิวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรบัท าการเก็บ   ขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 

      เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่ก าจดัที่ ………………………………………………. 

                                  เก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบก าจดัอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่ก าจดัที่   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและก าจดัมลูฝอย โดยมีแหล่งก าจดัที่ …………………………………….. 
  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ไดแ้ก่.............. ……………………… 
............................................................................................................................................................... 
ต่อ  ( เจา้พนกังานทอ้งถิ่น ) ………………………………………… พรอ้มค าขอนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและ
เอกสารมาดว้ย  ดงันีคื้อ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบา้น 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 



              ( ดา้นหลงัค าขอรบัใบอนุญาต ) 
 

                                       แผนผงัแสดงที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

   ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า   ขอ้ความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 
 

      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผูข้อรบัใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ควำมเหน็ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดงันี ้………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไม่อนญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจา้พนกังานสาธารณสขุ 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วนัที่…../………/…….. 
 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
             (   )    อนญุาตใหป้ระกอบกิจการได ้
             (   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
                                                        ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วนัที่…../………/…….. 
 



 

 แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

 
        เขียนที่ …………………………………….. 
       วนัที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ขา้พเจา้ ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาติ ………………………. 
อยู่บา้นเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท ์……………………... 
 ขอยื่นค าขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ที่ ………. เลขที่ ………/……… 
ออกใหเ้มื่อวนัที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถิ่น) ……………………….. 

พรอ้มค าขอนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงันีคื้อ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. ( ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบา้น 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า   ขอ้ความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 
 

      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผูข้อรบัใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ควำมเหน็ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนญุาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงชื่อ ) ……………………. เจา้พนกังานสาธารณสขุ 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหน่ง …………………… วนัที่…../………/…….. 
 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
  
    (  )   อนญุาต  ใหป้ระกอบกิจการได ้
    (  )   ไม่อนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 
              ( ลงชื่อ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหน่ง ………………………. 
              วนัที่…../………/…….. 
 

   


