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ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

 
 

เหตุผล 
 

                          เนื่องจากข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลานานและมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกร ปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนิน
กิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกรให้มีความ
เหมาะสม จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 

……………………………….. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ  และนายอ าเภอนาดี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง  การควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕62” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยง
สุกร พ.ศ. ๒๕54 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
 “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ กิจการเลี้ยงสุกร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถาน
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรนั้น  
 “การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนการให้อาหาร
อยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ  
 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย  
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอก กรง ที่ขัง หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
 “การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต หรือการ
ให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า  
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถานประกอบกิจการ
ที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถานประกอบกิจการที่
ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 ข้อ 6 ให้กิจการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ   
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 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตที่กฎหมาย ว่าด้วยการผัง
เมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด  ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมี
การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  การนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 8 สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนาสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลหรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ไม่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อ
เหตุร าคาญต่อชุมชน โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าวข้างต้นและ แหล่งน้ าสาธารณะในระยะทาง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรระหว่าง ๖ – ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1,0๐๐ เมตร  
 (๒) ส าหรับสถานประกอบการกิจการเลี้ยงสุกรระหว่าง ๕๑ – ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่ น้อยกว่า 2,๐๐๐ 
เมตร  
 (๓) ส าหรับสถานประกอบการกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3,0๐๐ เมตร 
 ส าหรับเขตพ้ืนที่บริเวณชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่นสามารถเลี้ยงสุกรได้ไม่เกิน ๕ ตัว ต่อราย ทั้งนี้ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน  
 ข้อ 9 สถานประกอบการกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ ตั้งแต่ ๕ กิโลเมตรขึ้น
ไป  
 ข้อ 10 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากเขตที่ดินต่างเจ้าของและต้องมี  ที่ว่างอัน
ปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขต
ที่ดินติดต่อกับท่ีดินของผู้ประกอบการประเภทเดียวกันตามข้อก าหนดนี้  
 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง  
 ข้อ ๑2 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคง แข็งแรง มีลักษณะเหมาะ แก่การเลี้ยงสัตว์ไม่มีการ
พักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด  
 ข้อ ๑3 พ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ท าด้วยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบท าความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียงที่
เหมาะสมในการระบายน้ าได้สะดวก 
 ข้อ ๑4 หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม และมีช่องทางให้แสงสว่าง  หรือแสงแดด
ส่องภายในอาคารอย่างท่ัวถึง 
 ข้อ ๑5 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างเพียงพอ คอกสัตว์กั้นเป็นสัดส่วน  เหมาะสมกับ
จ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด  
 ข้อ ๑6 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี  
 ข้อ ๑7 ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสมสะดวก ในการขนส่ง 
ล าเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ  
 ข้อ ๑8 สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 
 ข้อ ๑9 อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม คุณภาพอาหาร
สัตว์  
 ข้อ 20 ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษา  ความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ  
 ข้อ ๒1 ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วนเหมาะสม  และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
 ข้อ 22 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ ต้องได้รับ  การบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี  
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 ข้อ ๒3 ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้มาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่
แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด ความสกปรกหรือปนเปื้อน เช่น ใช้
ระบบน้ ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้แก้ว ส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท า
ความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่หรือวิธีอ่ืน  
 ข้อ ๒4 ต้องจัดให้มนี้ าดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ าที่ใช้ ในแต่ละวัน  
 ข้อ ๒5 กรณีที่สามารถประกอบการกิจการผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบ ให้สะอาด
ตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ า ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
 ข้อ ๒6 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคที่เกี่ยวข้อง
กับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่เป็นพาหะน า โรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค ไข้
รากสาดน้อย บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ โรคพยาธิ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ เป็นต้น หาก
ผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ต้องหยุดพักรักษาให้หาย 
 ข้อ ๒7 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  
 ข้อ ๒8 ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขอนามัย  
 ข้อ ๒9 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลังออกจากห้องส้วม และจับต้องสิ่ง
ปนเปื้อนต่าง ๆ 
 (๒) ควรสวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจการที่ปฏิบัติ  
 (๓) ในกรณีที่มีบาดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะ ปฏิบัติงาน  
 ข้อ 30 ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม ทางระบายน้ าไม่อุดตัน  
 ข้อ ๓1 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ  
 ข้อ ๓2 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ  
 ข้อ ๓3 ต้องรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการนั้น  
 ข้อ ๓4 ต้องท าความสะอาด กวาด ล้างพื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดทุกวันต้องจัดให้มี ที่กักเก็บมูลสัตว์
โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์และแมลงน าโรค 
 ข้อ ๓5 ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
 ข้อ ๓6 ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และบ าบัดหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
 ข้อ ๓7 ภายในห้องน้ าและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 ข้อ ๓8 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน  
 ข้อ ๓9 ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง  
 ข้อ 40 การก าจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผา หรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ และแมลงนาโรค    
ดังนี้ 
  (๑) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง โดยฝังซากลึกจากผิว
ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการราดหรือ โรยบนส่วนต่างๆ ของซากสัตว์จนทั่ว
และกลบหลุมดิน 
  (๒) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผา ต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม ในการใช้เผาซากจน
หมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 
 (๓) สถานที่ก าจัดซากสัตว์ต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคารส านักงาน อาคารพัก
อาศัย  

/ข้อ 41... 
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 ข้อ ๔1 ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคในฟาร์มไม่ให้มีจ านวนมากจนก่อให้เกิด  ความเสี่ยงใน
การแพร่เชื้อโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือนร้อนร าคาญต่อผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
 ข้อ ๔2 กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพ้ืนที่ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม  ป้องกันมิให้
เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งในตัวสัตว์ อาหาร น้ าใช้ คนเลี้ยงและ สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  
 ข้อ ๔3 ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ อัคคีภัยได้ง่าย
โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 ข้อ ๔4 ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบ กิจการและพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา  
 ข้อ ๔5 ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ไม่เกิน ๙๐ 
เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
 ข้อ ๔6 ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าชแอมโมเนียบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์  ต้องไม่เกินค่า
มาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
 ข้อ ๔7 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วิธีการตรวจวัด ของหน่วยงานราชการ
ไทย ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนดไว้ให้ใช้วิธีการตรวจวัด ที่ท้องถิ่นยอมรับ 
 ข้อ ๔8 ควรควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น น้ าเสีย เขม่าควัน เสียง ฝุ่น และ
ความร้อน เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ  
 ข้อ ๔9 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับ  ใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณีเป็นนิติบุคคล 
 (๔) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรอง ความถูกต้อง
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง  
 (๕) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 (๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 
  (๗) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 (๘) แผนผังแสดงบริเวณ พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ โรงเก็บอาหาร ผสมอาหารสัตว์ พ้ืนที่ท าลาย ซากสัตว์ พ้ืนที่บ าบัดน้ า
เสียและสิ่งปฏิกูล อาคารส านักงานและบ้านพักอาศัย  
 (๙) อ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  
 ข้อ 50 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (๑) ต้องรักษาสถานที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอและท าความสะอาดกวาดล้าง  
สถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
  (๒) ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานที่ และตามก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต  
  (๓) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าเศษวัตถุหรือ  วัตถุ
แห่งการค้านั้นจัดใช้เป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์อ่ืน ๆ 
  (๔) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ  
  (๕) ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพ่ือให้ได้สุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ ตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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   (๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจ
สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการกิจการนั้นได้ในเวลาอันควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้
ทราบแล้ว 
  ข้อ ๕1 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
  ข้อ ๕2 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้ง แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค า
ขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต ได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา  ตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๕3 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอเท่านั้น  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  เสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามข้อ ๔8 และข้อ ๔9 ด้วย  
 ข้อ 54 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย  ข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต  สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม  ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  สองครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  และค่าปรับจนครบ
จ านวน 
 ข้อ ๕5 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ  
 ข้อ ๕6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
 ข้อ ๕7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 
 

/(1) ในกรณี... 
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  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ  ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าใบอนุญาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๕8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ  กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  
 ข้อ ๕9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ ใบอนุญาต  
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ 60 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ ใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน  ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือ วันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี  
 ข้อ ๖1 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  ใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 ข้อ ๖2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕  
 ข้อ ๖3 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  
 ข้อ ๖4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 

       (ลงชื่อ)       ส าราญ  อ่อนอรุณ 
                (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 
 

  เห็นชอบ 
 
   (ลงชื่อ)        นพดล   งามเหลือ 
    (นายนพดล   งามเหลือ) 
                 นายอ าเภอนาด ี
 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสกุร พ.ศ. ๒๕62 

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

รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๖ ตัวขึ้นไป ตัวละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  
 
 

ประเภทกิจการ.........................................................................  
 
 
 
 

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

  ๑. ขาพเจา...........................................................................................อายุ...........ป สัญชาติ............... 
โดย.......................................................................................................................ผู มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ....................................... ที่อยูบ
านเลขท่ี......................หมูที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................... แขวง/ต าบล
.......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด............................. ................. หมายเลข
โทรศัพท.......................................................ผูขออนุญาต  
  ๒. พรอมค าขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้   
  (......) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
  (......) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการ ประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเปน   
  (.......)ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (.......) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  (......) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (.......) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศก าหนด คือ 
  ๑) .......................................................................................................................... .................  
  ๒) ............................................................................................................................. ..............  
  ขอรับรองวาขอความในค าขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าขอเลขที่..................../.......................... 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ ต่ออายุใบอนุญาต  

 
 

เลขที่.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน........ ........................พ.ศ. ...................   
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       (.........)ครบ 

         (.........)ไม่ครบ คือ 
     ๑) ........................................................................  
      ๒) ........................................................................  
     ๓) ......................................................................  

    (ลงชื่อ)...................................................... 
            (.....................................................)  

       ต าแหน่ง......................................................  
 

 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
  

เลขที่.............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ. ... ................   
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       (.........) ครบ 

         (.........)ไม่ครบ คือ 
     ๑) ........................................................................  
     ๒) .................................................................... ....  

                     ๓) ......................................................................  
 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.................วันนับตั้งแต วันนี้
เป็นต้นไป  

     (ลงชื่อ)...................................................... 
            (.....................................................)  

       ต าแหน่ง......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบอนุญาต  

ประกอบกิจการ................................................................... 
เลมที่......................เลขที่......................../...................  
  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ................. . 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด......................... .... 
หมายเลขโทรศัพท................................................................  
  ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท..............................................  
ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่..............ต าบล....................................อ าเภอ.................................. .จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................  
  เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เลมที่........................................เลขที่.............................................ลงวันที่.............................. ..........  
  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕62 
   (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นหรือ 
ที่เก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  
  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
   ๔.๑) .............................................................................................   
  ๔.๒) .............................................................................................   
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..........................  
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...........................  
 
 
 
     (ลงชื่อ) (........................................................) 
      ต าแหนง...........................................................  
       เจาพนักงานทองถิ่น  
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผรูับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕00 บาท 
  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นค าขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

 
 
 
 
 
 
 



(ดานหลัง) 
 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นสุด

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 



 
 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

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

                    ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................   
       เปนบุคคลธรรมดา อายุ......................ป สัญชาติ....................................  
เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                   อยูบานเลขที่.................... 
หมูที่...................... ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................... .....ต าบล/แขวง................................. 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................โทรศัพท.................................โทรสาร.............................  
                          เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................  
มีส านักงานอยูเลขที่..........................หมูที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................. ............ 
ต าบล/แขวง ....................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... ...................................
โทรศัพท.................... โทรสาร............................................. โดยผมูีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  
  ๑. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อยูบานเลขท่ี...........................
หมูที่.................. ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต....................... จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร.............................................  
  ๒. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูที่............ 
ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต าบล/แขวง........ ...........................อ าเภอ/เขต....................... 
จังหวัด...............................โทรศัพท..........................โทรสาร............................................... เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับ
มอบอ านาจจากผูถือใบอนุญาต เลมที่............เลขที่.............ป................. ประกอบกิจการ..............................................
ซ่ึงเปนกิจการประเภท........................................................................... ล าดับที่.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
......................................................สถานที่ตั้งเลขที่........................... หมูที่...................ตรอก/ซอย..............................
ถนน........................................ต าบล/แขวง....................... .....................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด
......................................................โทรศัพท.........................................โทรสาร...........................................................  
 ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตการควบคุมกิจการเลี้ยงไกตอเจาพนักงานทองถิ่น เนื่องจากใบอนุญาตของ 
ขาพเจา ดังกลาวขางตน       สูญหาย        ถูกท าลาย        ช ารุดในสาระส าคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  
       ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ านเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ
ใบอนุญาต)  
       ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
       ๓. ส าเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  
       ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผขูอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
       ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
       ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไมมี
กรรมสิทธิ์ ในอาคารทีใ่ชเปนสถานประกอบการ) 
       ๗. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูมอบอ านาจ
และ ผูรับมอบอ านาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นค าขอดวยตนเอง) 
     ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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      ๙. กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ ใหน าใบอนุญาตเดิมที่ช ารุดนั้นมาแสดง  
       ๑๐. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ ....................... 
................................................................................................................................................ ........................  
ขอรับรองวาขอความในแบบค าขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(ใบแทน) 
ใบอนุญาต 

 
ประกอบกิจการ................................................................... 

 
เลมที่......................เลขที่......................../...................  
  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ..................  
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด.............................  
หมายเลขโทรศัพท..................................................... ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................
ประเภท............................................ ตั้งอยูเลขที่..........หมูที่.......ต าบล...........................อ าเภอ.....................................
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท...........................................................  
  เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เลมที่........................................เลขที่.............................................ลงวันที่.......... ..............................  
  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕62  
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นหรือท่ี 
เกี่ยวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
   (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
   ๔.๑) ............................................................................................. 
   ๔.๒) .............................................................................................   
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ. ............. ............. 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...........................   
 
 
 
           (ลงชื่อ) (........................................................) 
      ต าแหนง.................................................... 

       เจาพนักงานทองถิ่น 


