
คู่มือประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.๔ (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์ 
พร้อมเสีย  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกระทรวง 
(ฉบับที๔่) (พ.ศ.๒๕๓๖)และกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ 

เงื่อนไข 

           ๑.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อม  ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืนค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 

๒.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
๓.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ช่องทางให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  36160 โทร 044-
100941 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมาย
เหตุ:-) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม: ๗ ชม. 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

๑) ตั๋วรูปพรรณส าหรับสัตว์พาหนะ 
ฉบับจริง๑ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ  ออก
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 

 

  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่
รับผิดชอบ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.๔) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่บ าเหน็จ
ณรงค์ 
เทศบาล หรือองค์การบริการส่วนต าบลในพ้ืนที่ 

๑ ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 

๒) การพิจารณา 
๑.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ แล้วแต่กรณี 
๒.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ โรงฆ่าสัตว์ 
๓.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ เป็น
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่บ าเหน็จ
ณรงค์ 
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่) 

๕ ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 

๓) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ:(หน่วยงามให้บริการ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่บ าเหน็จณรงค์ 
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 

๑ ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

๑) อากรฆ่าสัตว์ (โค) 
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม ๑๒ บาท 

๒) อากรฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

ค่าธรรมเนียม ๑๕ บาท 

๓) อากรฆ่าสัตว์(สุกร)  
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม ๑o บาท 

๔) อากรฆ่าสัตว์(สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า๒๒.๕ กิโลกรัม)  
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม ๕ บาท 

๕) อากรฆ่าสัตว์(แพะหรือแกะ)  
(หมายถึง:(ราคาต่อตัว))  

  ค่าธรรมเนียม ๔ บาท 

๖) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(โค)  
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม ๑๒ บาท 

๗) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(กระบือ)  
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม ๑๕ บาท 

๘) ค่าธรรมเนียมโรงค่าสัตว์(สุกร)  
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว))  

 ค่าธรรมเนียม ๑๕ บาท 

๙) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(แพะหรือแกะ)  
(หมายเหตุ:-)  

 ค่าธรรมเนียม ๔ บาท 

๑o) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์(โค กระบือ สุกร แพะหรือแกะ 
(หมายเหตุ:(ราคาต่อตัว) 

ค่าธรรมเนียม ๓ บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
๑) ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

(หมายเหตุ:(องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 
โทร044-100-941 

 

  



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
๒) ศูนย์รับรองเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ๖๙/๑ ถ.พญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ ๑o๔oo   โทรศัพท์ o ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔ โทรสาร o ๒๖๓๔ ๔๙๒๗  website : 
http://reqoest.dld.go.th/ 

๓) ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo  / สายด่วน๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th /  
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo))     
    

   
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
หมายเหตุ 
- 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น(กระบวนงาน
บริการที่ เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หน่วยหมู่ของงานบริการ: อนุญาต /ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
๑)กฎกระทรวง (ฉบับที่๔) (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒)กฎกระทรวง (ฉบับที่๖) (พ.ศ.๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕  
 ๓)พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 



ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป  

พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:-  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ  

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:  

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน o 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด o 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด o 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  



 


