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คู่มือส าหรับประชาชน ฉบับที่ 14 
 
 

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1 วันทําการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  730  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 823 ราย  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 677 ราย  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

3) สถานที่ให้บริการ เทศบาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์พ .ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่
ประสงค์จะยื่นคําขอ 
 
2.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ 
(ฆจส.4) พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในพ้ืนที่) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บ
อากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
โรงฆ่าสัตว์ 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบ

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในพ้ืนที่) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆเป็นหลักฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอํานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลในพ้ืนที่) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ตั๋วรูปพรรณ
สําหรับสัตว์
พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์
พาหนะต้องแนบ
ตั๋วพิมพ์รูปพรรณ
ออกโดยองค์การ
บริหารส่วนตําบล/
เทศบาล) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
 อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

 อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร) 
ค่าธรรมเนียม15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขต

ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ- 

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

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 05/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ชยาภรณ์ ศิลาอ่อน 
อนุมัติโดย เปรมศักดิ์ เพียยุระ 
เผยแพร่โดย ธนายุทธ โคตรบรรเทา 
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