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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลโพทะเล 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตฆา่สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เนือ้สัตว์พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เนือ้สัตว์พ.ศ. 2535 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูป้ระสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสีย

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 

2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เนือ้สัตว์พ.ศ. 2535 

 

เงื่อนไข 

 1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้

ในขณะนัน้ผูร้ับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพร้อม

ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนนิการแก้ไขเพิ่มเตมิหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 

 2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้ 

 3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนุญาตยื่นค าขอ 

(ฆจส.4) พร้อมเอกสาร

หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ

ค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบล

โพทะเล 

(หนว่ยงาน

ให้บริการคอื  

กองคลัง) 

2) การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าที่พิจารณา

จัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

และค่าธรรมเนียมโรงพัก

สัตว์แลว้แตก่รณี 

2.พนักงานตรวจโรคสัตว์

ตรวจรับรองคุณภาพ

5 ช่ัวโมง กรมปศุสัตว์ (หนว่ยงาน

ให้บริการคอื

ส านักงานเขต

พืน้ที่

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรอื

องค์การบริหาร
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ซากณโรงฆา่สัตว์ 

3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสอื

ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

ประเภทต่างๆเป็นหลักฐาน

การรับแจง้การฆ่าสัตว์ 
 

ส่วนต าบลใน

พืน้ที่) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ผูม้ีอ านาจลงนามหนังสอื

ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 ช่ัวโมง กรมปศุสัตว์ (หนว่ยงาน

ให้บริการคอื

ส านักงานเขต

พืน้ที่

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรอื

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลใน

พืน้ที่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 ช่ัวโมง 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) ตั๋วรูปพรรณ

ส าหรับสัตว์

พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์

พาหนะต้องแนบ

ตั๋วพิมพ์รูปพรรณ

ออกโดยองค์การ

บริหารส่วน

ต าบล/เทศบาล) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 

ค่ำธรรมเนียม12 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 

ค่ำธรรมเนียม15 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 

ค่ำธรรมเนียม10 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 

ค่ำธรรมเนียม5 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรอืแกะ) 

ค่ำธรรมเนียม4 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

6) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค) 
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ค่ำธรรมเนียม12 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

7) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 

ค่ำธรรมเนียม15 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

8) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร) 

ค่ำธรรมเนียม15 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

9) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

ค่ำธรรมเนียม4 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 

ค่ำธรรมเนียม3 บาท 

หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ที่ 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวนิัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.

พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  

http://request.dld.go.th/ 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

  


