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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
กระทรวง  :  กระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อกระบวนงาน   :   การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน   :  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 
2. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
 
3. หมวดหมู่ของงานบริการ   :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 
4. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
    1)  พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
    2)  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
         สุขภาพ  พ.ศ. 2545 
    3)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕6 
 
5. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  
 
6. พื้นที่ให้บริการ  :   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์/ท้องถิ่น 
 
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕6  
 

8. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7   วัน 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  สำเนาคู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
 

9. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ   สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

หมู่  1  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  ตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000  
โทรศัพท์  ๐๓๖ - ๗๘๓-๘๓๓-๔   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
         ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕6 ตามข้อ ๕            
ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
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         (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
              การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ดำเนินการ ดังนี้ 
         1. ประชาชนผู้ยื่นคำร้องยื่นแบบคำร้องเรื่องขอให้ตรวจสอบพื้นท่ีในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
         2. เจ้าหน้าที่รับแบบคำร้อง/ออกตรวจพ้ืนที่ 
  - ขัดต่อข้อบัญญัติเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำร้องพร้อมเหตุผล ( 7 วันทำการ ) 
  - ไม่ขัดต่อข้อบัญญัติเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการทำประชาคม เพื่อขอจัดตั้งฟาร์ม 
     3. ประชาคม 
  - ไม่ผ่านไม่สามารถปลูกสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ 
  - ประชาคมผ่าน ผู้ยื่นคำร้องนำสำเนาบันทึกผลการประชุมประชาคมพร้อมรับรองสำเนายื่นแจ้ง ต่อ อบต.ดอนโพธิ์ 
ผู้ยื่นคำร้องสามารถปลูกสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ และต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์    
พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด 
(ขั้นตอนเมื่อยื่นคำร้อง/เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ออกตรวจพื้นที/่ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจ/เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ      
ไม่เกิน 7 วันทำการ) 
 
  หลักเกณฑ์ 
  ผู้ขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ อบต.ดอนโพธิ์  
  ระยะเวลาดำเนินการรวม     7  วัน / ราย 
 
11. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
 
12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
 1. สำเนารายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ  จำนวน   1   ชุด 
 2. แบบแปลน      จำนวน   1   ชุด  
 3. สำเนาโฉนดที่ดิน      จำนวน   1   ฉบับ 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   2   ฉบับ 
 5. สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน   2   ฉบับ 
 
13. อัตราค่าธรรมเนียมการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
  อัตราค่าธรรมเนียม ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕6 
   

14. ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036 – 783833 - 4  หรือทางเว็ปไซด์ www.donpho.go.th) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  ตามเอกสารแนบท้าย 
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หนังสือขอรับความเห็นชอบจากให้ตั้งโรงเรือนฟาร์มเลี้ยง................ 
     

 เขียนที ่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

                  วันที่......................เดือน.......................พ.ศ......................... 

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมประชาคม         จำนวน   1   ชุด 
   2. แบบแปลน            จำนวน   1   ชุด 
   3. สำเนาโฉนดที่ดิน           จำนวน   1   ฉบับ 
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน   1   ฉบับ 
   5. สำเนาบัตรประชาชน           จำนวน   1   ฉบับ 
   6. แผนผังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมรูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จำนวน   1  ชุด 

  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................อาย.ุ................ป ีหมายเลขประจำตัว
ประชาชนเลขท่ี.................................. ...................อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่..................ตำบล................................
อำเภอ.............................จังหวัด................................ ขอรับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์              
ให้สร้างโรงเรือนตั้งฟาร์มเลี้ยง.........................ในพื้นที่หมู่ที่ .................. ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี              
ซึ่งเป็นโรงเรือนประเภท................................จำนวน......................หลัง กว้าง.................เมตร ยาว.................เมตร ซึ่ง
เป็นโรงเรือนได้มาตรฐานและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2548 และข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถือ 
  ........................................................        ...................................................... 
  (……………………………………………..)         (……………………………………………..) 
   เจ้าของที่ดิน      ผู้ยื่นคำร้อง 
  - ขอรับรองว่าฟาร์มของผู้ย่ืนดังกล่าว มีมาตรฐานและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว 
 
               ........................................................        ....................................................... 
  (……………………………………………..)         (……………………………………….……..) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4        กำนนัตำบลดอนโพธิ์ 
 

...................................................... 
(……………………………………………..) 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลดอนโพธิ์ 

 
    ...…………………………………………… 

(……………………………………………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
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แบบ กอ. 1  

เลขท่ีรับ........./..........                    

ค ำขอรับ 
ใบขออนุญำตประกอบกจิกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

เขียนท่ี.............................................  
วนัท่ี..................เดือน........................พ.ศ.................  

ขา้พเจา้.......................................................................อายุ ................... ..........ปี สัญชาติ..........................  
อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี…..............ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั......................................................  
โทรศพัท.์................................................................... ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี  

ประกอบกิจการประเภท......................................................... ล าดบัท่ี...................... ........... บาทต่อปี 
อตัราค่าธรรมเนียม..................................................บาทต่อปี โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบการวา่……………………... 
ตั้งอยู ่ณ บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี...........ต าบล..........................อ  าเภอ………..…….. จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท.์..................................................................................... 

พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ  
    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 
 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 
  ใบรับรองแพทยข์องผูรั้บค าขออนุญาต   
  หนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ 
  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บญัญติั 

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ก าหนดไวทุ้กประการ  
 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                     (..............................................................) 
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แบบ กอ.3 

 

เลขท่ีรับ............/............          
ค ำขอต่ออำยุ 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
เขียนท่ี.............................................  

 วนัท่ี..................เดือน........................พ.ศ………................  
ขา้พเจา้.....................................................อาย.ุ.....................ปี   สัญชาติ.................................................  

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี…..............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................................  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...............................................…… 
โทรศพัท.์................................................................. ขอยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี  

ประกอบกิจการประเภท....................................... ล าดบัท่ี................... ................................................. .         
ค่าธรรมเนียม..................................บาทต่อปี   โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบการวา่ตั้งอยู ่ณ บา้นเลขท่ี............................... 
หมู่ท่ี...........ต าบล..........................อ าเภอ…….………….. จงัหวดั..................  .................โทรศพัท์ .................................  

พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ คือ  
    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบกิจการ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบกิจการ 
 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 
  ใบรับรองแพทยข์องผูรั้บค าขออนุญาต   
  หนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ 
  แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บญัญติั 

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ก าหนดไวทุ้กประการ  
 
 

                        (ลงช่ือ)......................................................ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต 
(..............................................................) 
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แบบ กอ.4  

 

เลขท่ีรับ............/............          

ค ำขออนุญำตกำรต่ำงๆ 
เกีย่วกบักำรประกอบกจิกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

                                                                                                    เขียนท่ี.................................................  
                                                                 วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ..........  

 
ขา้พเจา้...........................................................................อาย.ุ..................ปี สัญชาติ..................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................  
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.........................................  
โทรศพัท.์.......................................................  

โดยใชช่ื้อสถานประกอบการวา่....................................................................................................  
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี....................หมู่ท่ี...........ต าบล ..........................อ าเภอ …………….. จงัหวดั ................................... .  
โทรศพัท.์...........................................โทรสาร......................................  

ขอยืน่ค าขอต่อ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธิ์ ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค.์.............. 
.................................................................................................................................................................................  

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

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

ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบค าขอน้ีเป็นจริงทุกประการ  
 
 

                         (ลงช่ือ)........................................................ผูข้ออนุญาต  
                                                                                          (..........................................................) 
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- ๒ -  

ความเห็น หวัหนา้ส านกังานปลดั 

 

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

 ลงช่ือ............................................................ 
                              ( นางสาวศิรินนัท ์ ศรีหร่าย ) 
                         นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                       รักษาการหวัหนา้ส านกัปลดั 
ความเห็นของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 

 

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

             ลงช่ือ............................................................ 
                                   ( นางสาวบุญแทน  ศิริกุล ) 
           ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 
ความเห็นของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 

 

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

             ลงช่ือ............................................................ 
                                    ( นายเสณ่ห์  ปวร กล่อมกูล )                                                
             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 

 

หมำยเหตุ   ไดอ้อกใบอนุญาตเล่มท่ี ......................เลขท่ี..............................ลงวนัท่ี................................................  

 

 

 


