
 หน้า   ๒๐ 
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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  ว่าด้วยการควบคุม 
การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ  
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาและนายอําเภอนาดี  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  เร่ือง  การ
ควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ บทรักษาการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร”  หมายความว่า  สถานประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร  

โดยหมายความรวมถึงสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรทุกขนาด 
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“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“อาคาร”  หมายความว่า  คือ  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  

สําพันตา   
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ในระยะทางไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้าสัตว์ตั้งแต่  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 
(๒) จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตท่ีดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ

และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาเรือนหรือสิ่งอื่นใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า  
๑๕  เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 
ตามข้อบัญญัตินี้  และจัดให้มีระบบบําบัดมูลสุกรแบบระบบปิด  (บ่อหมักก๊าซ)  รองรับมูลสุกรให้เพียงพอ 

(๓) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๔) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

(๖) สถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ําท่วมขัง  และอยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
สาธารณะไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  และมีการป้องกันการไหลของนํ้าเสียและสิ่งปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ  ในกรณีที่มีการชะล้างของน้ําฝน 

(๗) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ  ม่ันคง  แข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสุกร  
ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นได้ 

(๘) พื้นโรงเรือนเลี้ยงสุกรทําด้วยวัสดุแข็งแรง  พื้นผิวเรียบ  ทําความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียง
ที่เหมาะสมให้น้ําหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก 
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(๙) หลังคาทําด้วยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพื้นที่เหมาะสม  และมีช่องทางให้แสงสว่างหรือ

แสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

(๑๐) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ  คอกสุกรก้ันเป็นสัดส่วน

เหมาะสมกับจํานวนสุกร  ไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด 

(๑๑) ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน  มีความกว้างเหมาะสม  สะดวกใน 

การขนส่งลําเลียงอุปกรณ์  อาหารสัตว์  รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

(๑๒) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด  

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  

ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้  อุปกรณ์  น้ําดื่ม  น้ําใช้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารท่ีใช้เลี้ยงสัตว์  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ 

(๒) ต้องมีที่เก็บรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ในการทํางานเป็นสัดส่วน  เหมาะสม

และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(๓) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ  ต้องได้รับการบํารุงรักษา 

ให้อยู่ในสภาพดี 

(๔) ต้องจัดให้มีน้ําดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไว้บริการสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  

ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความ

สกปรกหรือการปนเป้ือน  เช่น  ใช้ระบบน้ํากด  ใช้แก้วส่วนตัว  ใช้แก้วกระดาษที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง   

ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงคร้ังเดียวแล้วนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ใหม่หรือวิธีอื่น 

(๕) ต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณนํ้าใช้ในแต่ละวัน 

(๖) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใช้เอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพนํ้าดิบให้สะอาด  

ตรวจสอบระบบท่อน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยู่เสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําให้มี

คุณภาพดีอยู่เสมอ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย

สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 

และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็น

โรคติดต่อหรือสังคมรังเกียจ  โรคที่เก่ียวข้องกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย 

ห้าเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  
จะต้องย่ืนคําขอใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเง่ือนไขที่ได้กําหนดไว้ในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  

ให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ  และทําความสะอาด  กวาดล้างสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้สะอาดทุกวัน 
(๒) ต้องประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่  และตามกําหนดวัน  เวลาที่

ได้รับอนุญาต 
(๓) ต้องดูแลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรทุกอย่างให้สะอาด

เรียบร้อย 
(๔) ต้องดูแลรักษาสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุง  

หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๕) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร   
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง  เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ ได้ รับ 
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ตลอดจนวิธีการประกอบการเลี้ยงสุกรนั้นได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น  และพระอาทิตย์ตก  หรือ  
ในเวลาทําการ  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

(๘) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอ
แก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันได้รับคําขอ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคแรกหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาเท่านั้น 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องเป็นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร  

ส่วนตําบลสําพันตา 

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทอ้งที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ศุภฤกษ์  บุญเจริญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 



๑ 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๕๖   

 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทของกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท / ปี) 

หมายเหตุ

๑.    กิจการเลี้ยงสุกร 
           -   จํานวนไม่เกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐.- 
           -   จํานวนเกิน ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐  ตัว ๒,๐๐๐.- 
           -   จํานวนเกินกว่า ๕๐๐  ตัว ๓,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

 
 

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

 

  ๑. ข้าพเจ้า..........................................................อายุ.................ปี สัญชาติ................ 
โดย...............................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................... 
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................ผู้ขออนุญาต 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
  ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี  
        สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
                               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................) 
        สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
        หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
                               ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
        ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
        หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
        เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
    ๑).................................................................. 
    ๒).................................................................. 

  ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

          

    (ลงช่ือ)............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
                    (.............................................) 
 
 

คําขอเลขที่........../............ 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



๓ 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       ครบ 
          ไม่ครบ คือ 
     ๑)........................................................... 
     ๒)........................................................... 
     ๓)........................................................... 
 
 
     (ลงช่ือ)............................................... 
             (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       ครบ 
          ไม่ครบ คือ 
     ๑)........................................................... 
     ๒)........................................................... 
     ๓)........................................................... 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..................วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
     (ลงช่ือ)............................................... 
             (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................. 



๔ 
 

เลขที่รับ…………/………                 
            

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

 
เขียนที่……………………………………………. 

วันที่………….เดือน…………….…….พ.ศ…………… 
เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 ข้าพเจ้า………..…………………………..…………………..…...อายุ………..……..ปี สัญชาติ…………………. 
อยู่บ้านเลขที่………...ซอย…………………ถนน……………………ตําบล…………….…………อําเภอ……………..…...
จังหวัด………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………...…….โทรศัพท…์………….……….………. 

    ขอย่ืนเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

  ช่ือสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่......................……..………………………………..…..………………… 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่…………..ซอย…………………………ถนน……………….………….……ตําบล……………………..……
อําเภอ……………………………........จังหวัด……………………….…… รหัสไปรษณีย์……………….…….…………….
โทรศัพท…์……………….……………. 
เน่ืองจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เล่มที…่…..…เลขที…่…………ลงวันที่…………เดือน………..……..พ.ศ……..…... 
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ………………………………...…………………………………. 
 

 ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมน้ีได้แนบ
สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําพันตากําหนดมาด้วย 
 
 
    
      ลงช่ือ…………………………………………… 
              (………………………………………) 
                ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 
     

 
 



๕ 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

เล่มที่.......................เลขที่.................../..................... 

  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตําบล..........................อําเภอ......................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล.....................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..........................บาท (............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่.................................................. 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
       ๔.๑) ............................................................................................ 
       ๔.๒) ............................................................................................ 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............... 
 
      (ลงช่ือ) 
              (.........................................) 
      ตําแหน่ง......................................... 
                                     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
               กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อปีต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต 
               สิ้นอายุ 



๖ 
 

 
 
 

ใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

เล่มที่.......................เลขที่.................../..................... 

  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตําบล..........................อําเภอ......................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล.....................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..........................บาท (............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่.................................................. 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
       ๔.๑) ............................................................................................ 
       ๔.๒) ............................................................................................ 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............... 
 
      (ลงช่ือ) 
              (.........................................) 
      ตําแหน่ง......................................... 
                                     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
               กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อปีต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต 
               สิ้นอายุ 


