
1 
 

 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญตัิ ควบคมุกจิการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ่้านของผู้รับบริการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ          
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง
และดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
เหตุผล 

โดยที่การด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ที่ไม่ถูกต้อง          
ด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย        
สมควรก าหนดให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในทอ้งถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ และมาตรการ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการให้บริก ารเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน        
ของผู้รับบริการ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน    
ของผู้รับบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนา 
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เทศบัญญัต ิเทศบาลต าบลปราณบุร ี

เรื่อง  ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
พ.ศ. 2562 

 

_________________________ 
 
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน  
ของผู้รับบริการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล        
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลปราณบุรี  
โดยความเห็นชอบ  ของสภาเทศบาลต าบลปราณบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตราเทศบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลปราณบุรี  ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยง        
และดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. 2562” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรีตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย           
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรี แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแล       
เด็กท่ีบ้าน 
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่        
ต้องขอรับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ อาจท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการด้วยก็ได้ 
 “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการ และจัดส่งพนักงาน      
ไปเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งให้ไปท าหน้าที่เลี้ยง และดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุไม่เกินหกปี     
ที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน         
จัดส่งพนักงานไปเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านของตน 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลปราณบุรี 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ    
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

______________________ 
 

 ข้อ ๕ ให้กิจการ ให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงออกตามความ                  
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในท้องที ่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร     
มีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ       
ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และกฎหมายอ่ืน           
ที่เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณ ี
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านปฏิบัติเกี่ยวกับ       

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 

_____________________________ 
 

 ข้อ ๗  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
  ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด าเนินการ และพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 ๒) ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 ๓) จัดให้มีสถานที่อ านวยความสะดวก ส าหรับการด าเนินกิจการและการติดต่อของผู้รับบริการ 
รวมทั้งการตรวจตราดูแล ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน 
 ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด า เนินการและ
พนักงานที่ท าหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจตราของเจ้าพนักงาน 
 ๖) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการสาธารณสุข            
ส าหรับการให้ค าปรึกษา ในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด าเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 
 ๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท า
ผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 ๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็น          
ผู้ติดสารเสพติด 
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 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการ 
       (๑) ด้านคุณสมบัติ 
       ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
       ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้ 
 ก. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข หรือด้านการศึกษา
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ 
  ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยง       
และดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย              
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้       
ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ 
 ค. มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าสามปี    
โดยมีหนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดย       
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท าผิด   
ต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
  (๒) ด้านการปฏิบัติ 
  ๑) จัดส่ งพนักงานที่ มีคุณสมบัติ  ตามเทศบัญญัตินี้  ไปเลี้ ย งและดูแลเด็กที่บ้ าน               
ของผู้รับบริการ 
 ๒) จัดท ารายงานการด าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 ๓) จัดให้พนักงานได้ เข้ ารับการอบรม ฟ้ืนฟู  ด้ านการเลี้ ยงและดูแลเด็กปฐมวัย                 
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการหนึ่งถึงสองวัน หรือศึกษาดูงาน           
ที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่าง ๆ 
 ๔) จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างน้อยทุกสามเดือน 
 ๕) จัดท าทะเบียนรับ-ส่งพนักงาน ที่ไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน และทะเบียนรายละเอียด     
ของผู้ด าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท างาน เป็นต้น 
 ๖) จัดท าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ด าเนินการและผู้รับบริการเป็นสามฉบับ โดยเก็บ              
ที่สถานประกอบกิจการหนึ่งฉบับ ผู้รับบริการหนึ่งฉบับ และพนักงานหนึ่งฉบับ 
 ๗) กรณีมีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้ด าเนินการจัดหา
พนักงานไปท าหน้าที่แทน เพ่ือให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๘) กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กให้ ติดต่อ             
ขอค าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้   
 ๙) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ด าเนินการเอง ให้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี้ทุกประการ 
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   ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับพนักงาน 
 (๑) ด้านคุณสมบัติ 
 ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ๒) จบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี 
 ๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้ 
 ก.  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้ านการแพทย์  การสาธารณสุข หรือ            
ด้านการศึกษา ( สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ) หรือ 
 ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยง
และดูแลเด็กปฐมวัย จ านวนสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย หรือ      
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้     
ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ 
 ค. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับเก้าปี และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็ก 
อย่างน้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ 
 ง. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก      
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการ
อบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยเจ็ดสิบชั่วโมง ที่จั ดโดยกรมอนามัย ส่วนราชการ          
ที่ เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้             
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในสามปี นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 ๔) เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟ ูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี
ตามท่ีผู้ด าเนินการจัดให้ 
 ๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติ         
การกระท าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 ๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 ๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 
 ๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยัน 
อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน         
ซึ่งจะเอ้ืออ านวยต่อการท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 ๙) กรณีเกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่เด็กได้
จะต้องหยุดปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน 
 (๒) ด้านการปฏิบัติ 
 ๑) เลี้ยงหรือดูแลเด็กตามกิจวัตรประจ าวันของเด็ก (  กิน นอน เล่น ขับถ่าย )                
ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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 ๒) ต้องสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเด็ก รวมทั้งเรื่องสุขภาพของเด็ก    
โดยต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน 
 ๓) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ     
เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ด าเนินการทุกเดือน 
 ๕) กรณีที่มีการประกอบอาหารให้เด็ก ต้องด าเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร     
พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอน        
โดยมีการล้างมืออย่างสม่ าเสมอ 
 ๖) จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างถูกต้อง โดยการทิ้ง      
สิ่งปฏิกูลในส้วม และมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิดการแพร่กระจาย      
ของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 

____________________________ 
 

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ          
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ       
เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไป ในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว และส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆระบุ...........) 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (4) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
          ข้อ ๑2 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ    
ความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่         
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล               
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน            
ตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
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 ในกรณี ที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต        
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ   
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอ  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ                 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย         
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต            
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด        
ตามแบบ ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) ใ นก รณีใ บอน ุญ าตส ูญห าย  ให ้ผู ้ยื ่น ค า ขอ ร ับ ใบแท น ใบอน ุญ าตน า ส า เ น าบ ันท ึก             
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต           
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเ ทศบัญญัตินี้            
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด าร งชีพ    
ของประชาชน 
  ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

_______________________________ 
 

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน           
ของผู้รับบริการตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต
ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้น             
อีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น   
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า     
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

_______________________ 
 

 ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 
  ประกาศ ณ วันที่   25    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
       (ลงชื่อ)  
               (นางธันยวีร์    ศรีอ่อน) 
            นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 
   เห็นชอบ 
 
 
 
(ลงชื่อ)  
     (นายกิตติพงศ ์   สุขภาคกุล) 
       นายอ าเภอปราณบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลปราณบุรี 

เร่ือง การควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
พ.ศ. 2561 

 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 3,000 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิ  ควบคมุกจิการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ********************** 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย การควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ              
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน   พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เหตุผล 

   โดยที่การด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สู งอายุที่ บ้ านของผู้ รับบริการ ที่ ไม่ถูกต้อง             
ด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก าหนดให้กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม       
ภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน   
ของผู้รับบริการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ และมาตรการ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สู งอายุที่บ้าน               
ของผู้รับบริการ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน         
ของผู้รับบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนา 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปราณบุร ี
เรื่อง  ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายทุี่บ้านของผู้รับบริการ 

พ.ศ. 2562 
 

________________________ 
 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน     
ของผู้รับบริการ  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล         
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลปราณบุรี   
โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลต าบลปราณบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลปราณบุรี ควบคุมกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย          
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปราณบุรีแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการหรือผู้ด าเนินการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน       
ของผู้รับบริการ ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ 
 “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและจัดส่งพนักงาน   
ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่รับบริการจากการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ        
ที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่สูญเสียความสามารถ        
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ได้รับการดูแลที่บ้าน 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลปราณบุรี 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ     
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

____________________ 
 

 ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม
อาคาร มีผลใช้บังคับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ
ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป ส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 

________________________ 
 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
  ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 ๒) ควบคุม ก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 ๓) จัดให้มีสถานที่อ านวยความสะดวกส าหรับด าเนินกิจการ และการติดต่อของผู้รบับริการ 
 ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินการ          
และพนักงาน 
 ๖) จัดให้มีระบบส่งต่อและวิธีการให้ค าปรึกษา แนะน าในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด าเนินการหรือ
พนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 
 ๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท า
ผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็น          
ผู้ติดสารเสพติด 
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 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ 
 (๑) ด้านคุณสมบัติ 
     ๑) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
     ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์  หรือการพยาบาล หรือ           
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล 
 (ข) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจาก       
สภาการพยาบาล 
 (ค) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดย         
กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติ        
การกระท าผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ปุวย 
      ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
 (๒) ด้านการปฏิบัติ 
 ๑) ประเมินความต้องการดูแลของผู้สูงอายุรวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่งพนักงานที่มี
คุณสมบัติตามเทศบัญญัตินี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 ๒) จัดท ารายงานการด าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 ๓) จัดให้พนักงานได้รับการอบรมฟ้ืนฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงาน      
อย่างน้อยทุก ๒ ปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการอย่างน้อย ๑ วัน หรือศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 ๔) ควบคุมก ากับ รวมทั้งจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน       
อย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
 ๕) จัดท าทะเบียนรับ–ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และทะเบียนรายละเอียดของ
ผู้ด าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท างาน เป็นต้น 
 ๖) จัดท าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ โดยมีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน 
 ๗) กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้ผู้ด าเนินการจัดหา
พนักงานท าหน้าที่แทน เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๘) จัดระบบการส่งต่อผู้สูงอายุ กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บปุวย หรือบาดเจ็บ     
เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ให้ติดต่อขอค าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 ๙) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ด าเนินการเอง ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์       
การปฏิบัติตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ทุกประการ 
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 ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
 (๑) ด้านคุณสมบัติ 
 ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
 3) มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาล หรือการพยาบาลผดุงครรภ์ หรือ
ประกาศนียบัตรการพยาบาล 
   (ข )  มี วุฒิ การศึ กษาระดับประกาศนียบั ตรผู้ ช่ ว ยพยาบาลตามหลั กสู ตรที่                
สภาการพยาบาลรับรอง 
 (ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง ที่จัดโดย        
กรมอนามัยหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 (ง) ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก
โรงเรียนสถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า  
70 ชั่วโมง    ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการภายใน  3 ปี นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
 4) เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก 2 ปี 
ตามท่ีผู้ด าเนินการจัดให้ 
      5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติ       
การกระท าผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ 
     6) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่ เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง 
     7) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดย จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิก  หรือพยาบาล   
จิตเวช หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
     8) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทน
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ซึ่งจะเอ้ืออ านวยต่อการท าหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุ ได้อย่างเหมาะสม 
     9) กรณีเกิดการเจ็บปุวยระหว่างปฏิบัติงานด้วยโรคติดต่อ ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่ผู้สูงอายุได้ 
จะต้องหยุดปฏิบัติงานและพักรักษาให้หายเป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน 
 (2) ด้านการปฏิบัติ 
 1) ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร การนอน
หลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ 
 2) สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผู้สูงอายุรวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ
และต้องรายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบทุกวัน 
 3) ส่งเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย              
ถูกสุขลักษณะ เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 4) เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ด าเนินการทุกเดือน 
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   5) กรณีมีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ ต้องด าเนินการ เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร    
พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในทุกขั้นตอนและ 
ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 
  ๖) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง โดยทิ้งลง         
ในภาชนะรองรับที่ถูกหลักสุขาภิบาล และระวังปูองกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร และเกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง 
 ๗) ส่งต่อผู้สูงอายุ กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ ตามระบบการส่งต่อและวิธีที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 

___________________________ 
 

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ     
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ        
เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม จากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  ในลักษณะ        
ที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........) 
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (4) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ     
ความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล               
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด    
ในเทศบัญญัตินี้ 
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 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ     
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอ         
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย         
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต           
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด       
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ          
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต           
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท     
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
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 ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 

________________________ 
 

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม อัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับ
กรณี  ที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณี ที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า    
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ        
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 ประกาศ ณ วันที่   25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)  
          (นางธันยวีร์    ศรีอ่อน) 
               นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุรี 
 
 
 
 
             เห็นชอบ 
 

 
 
(ลงชื่อ) 

 (นายกิตติพงศ ์   สุขภาคกุล) 
     นายอ าเภอปราณบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลปราณบุรี 

เร่ือง การควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
พ.ศ. 2561 

 
 

ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 3,000 

 
 

 

 

 

 

 


