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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 24. การขออนญุาตฆา่สัตวใ์นโรงฆา่สัตว์ 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์

รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และ

อากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 

 

เงื่อนไข 

 

1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอ

จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม

ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่

ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่

ประสงค์จะยื่นค าขอ 

 

2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ี
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ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อย

แล้ว 

 

3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวด  /ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวด  /ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวด  /ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :20 นาที 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.4) พร้อม

เอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 

(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 

075-381303)) 

5 นาที เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

2) การพจิารณา 

1.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจัดเก็บอากรการ

ฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และ

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์แล้วแต่กรณี 

2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรอง

คุณภาพซากณโรงฆ่าสัตว์ 

3.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบรับแจ้งการ

ฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็นหลักฐานการ

รับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 

075-381303)) 

5 นาที เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 10 นาที เทศบาลต าบล

ชะอวดอ าเภอ
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการ

ฆ่าสัตว์ 

(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 

075-381303)) 

ชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมรา

ช 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

ตั๋วรปูพรรณส าหรบัสัตวพ์าหนะ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต(ุเฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบ

ต๋ัวพิมพ์รูปพรรณออกโดยองค์การบริหารส่วน

ต าบล/เทศบาล) 

- 

 

 

 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 12 บาท 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 15 บาท 

 

 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 10 บาท 

 

 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 

22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 5 บาท 

 

 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 4 บาท 

 

 

6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 12 บาท 

 

 

7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 15 บาท 

 

 

8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 15 บาท 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

 

9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 4 บาท 

 

 

10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะ

หรือแกะ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

คา่ธรรมเนียม 3 บาท 

 

 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

69/1 ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 

ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/ 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 

 

2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 

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

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ส าเนา

คู่มือประชาชน 19/08/2015 15:24 / กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


