
 
 

เอกสารแนบท้าย 
 

1. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 

2. แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 
3. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 
5. ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ         
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทกิจการ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 
หมายเหตุ 

บาท สตางค์ 
1 ตั้งแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 100 -  
2 เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 300 -  
3 เกินกว่า 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 500 -  
4 เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 700 -  
5 เกินกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 1,000 -  
6 เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 2,500 ตัว 1,500 -  
7 เกินกว่า 2,500 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 2,000 -  
8 เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 3,000 -  
9 เกินกว่า 10,000 ตัว ขึ้นไป 5,000 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 

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

เขียนที่ …………………………………..……….. 

……………………………………………. 

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

๑. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 

โดย ................................................................................................................. ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี …….…………. หมู่ที่ …….…...... 

ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ต าบล ……………...………………………. 

เขต/อ าเภอ ………………..……… จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …….…………………………………….. 

ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 

      ( ) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

      ( ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      ( ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

      ( ) ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 

      ( ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

      ( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

      ( ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑. ................................................................................ 

๒. ................................................................................ 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

                                              (................................................) 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ 

       ( ) ไม่ครบ คือ 

     ๑. ........................................................................... 

     ๒. ........................................................................... 

     ๓. ........................................................................... 

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

  (....................................................) 

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

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

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ ................................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .......... ............ 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ 

       ( ) ไม่ครบ คือ 

     ๑. ........................................................................... 

     ๒. ........................................................................... 

     ๓. ........................................................................... 

ดังนั้น กรุณาน า เอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

   (....................................................) 

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

 



 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 

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

เขียนที่ …………………………………..……….. 

……………………………………………. 

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

๑. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 

โดย .................................................................................................... ............... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

ปรากฏตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี …….…………. หมู่ที่ …….…...... 

ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ต าบล ……………...……………….…..…. 

เขต/อ าเภอ ……………..……… จังหวัด ………………….…… หมายเลขโทรศัพท์ …….… ………………….. ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 

       ( ) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

        ( ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

                        ( ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จ าเป็น 

        ( ) ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 

                  ( ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

                  ( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

          ( ) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑. ................................................................................ 

๒. ................................................................................ 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

                                     (.................................................) 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ ................................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน .................................... .. พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ 

       ( ) ไม่ครบ คือ 

     ๑. ........................................................................... 

     ๒. ........................................................................... 

     ๓. ........................................................................... 

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

                                                                                       (....................................................) 

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

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

ส่วนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ ................................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .. .................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ 

       ( ) ไม่ครบ คือ 

     ๑. ........................................................................... 

     ๒. ........................................................................... 

     ๓. ........................................................................... 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

   (....................................................) 

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



 
 

 

 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………….….…….......... สัญชาติ…………….…… 

อยู่บ้านเลขท่ี…….….….หมู่ที่ ……….. ต าบล ……………..……… อ าเภอ …….……..…………จังหวดั ……………….…..….. 

หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

          ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………..…………………….. ประเภท ……………….……….……….. 

ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..….. 

หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ…..……….……..….บาท (………………………………………………….….…………) 

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

๒. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

๓. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

๔.๑ …………………………………………………………………………….……………………………… 

๔.๒ ……………………………………………………………………………………….…………………… 

๔.๓ ………………………………………………………………………………………………………….…. 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............... 

๖. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ……………..…. เดือน …………………….……….พ.ศ. …………… 

(ลงชื่อ) ……..…………………….…………. 

                                                                                             (……………………………………..) 

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

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค าเตือน ๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  

               ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

        ๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี  

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เล่มท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ปี 

(ลงช่ือ)  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร 

 เขียนที่........................................................... 
........................................................... 

วันที่................. เดือน..................................พ.ศ....................... 
ข้าพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล 

ชื่อ............................................................... .........อายุ.................ปี สัญชาติ....................เลขประจ าตัวประชาชน 
เลขที่.............................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่.............หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน.........................................แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ................. .......................... 
จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์...................................โทรสาร...................................... 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรแลว โดยมีรายละเอียด คือ 

๑. ใบอนุญาตเล่มที.่........................................เลขที่..............................ปี.................................. 
ออกให้เมื่อวันที่...........................เดือน.........................................................พ.ศ......................  

๒. ชื่อสถานประกอบการ...........................................................................................................  
ประกอบกิจการประเภท................................................................................ล าดับที.่.......................................... 
ก าลังเครื่องจักร...........................................แรงม้า จ านวนคนงาน...........................คน 

๓. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................... 
ถนน...................................ต าบล................................อ าเภอ....................................จังหวดั................................ 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร............................................  

          ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เนื่องจากใบอนุญาตของขา้พเจ้าดังกลาวข้างต้น ( )สูญหายหรือถูกท าลาย ( )ช ารุดในสาระส าคัญโดยมีหลักฐาน 
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
๒. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของของบ้านทีใ่ช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
๔. กรณผีู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้น าส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

พรอ้มแสดงบัตรประจ าตัวของผู้แทนนิติบุคคล 
๕. กรณเีจ้าของไมส่ามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได ้ให้ผู้รับมอบอ านาจหนังสือมอบอ านาจที่

ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
๖. กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้น าหลักฐานการแจ้งความ ณ สถานีต ารวจ

ท้องถิ่นมาแสดง 
ขอรับรองว่าข้อความใบแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
............................................................................................................................. ................................................. 
เลขที่รับหนังสือ................................................ใบอนุญาตเลมที่......................เลขที่.......................ปี.................. 
กิจการล าดับที่.....................................ชื่อผู้ยื่นค าขอ.............................................................................................  
ชื่อเจ้าหน้าทีผู่รับค าขอ.....................................................รับไว้เมื่อวันที่............เดือน...................พ.ศ................. 
 


