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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 
๑) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๒) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๓) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตวพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พื้นที่ใหบริการ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด  
๘. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐วันทําการ 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด ๐  
 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด ๐  
๑๐. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  
 ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

เลขที่ ๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                               
ต้ังแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
 

  
  

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
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ผูประสงคจะฆาสัตวใหยื่นแบบฆจส.๔ (กรณีสัตวพาหนะตองแนบต๋ัวพิมพรูปพรรณ) กอนการฆาสัตวพรอมเสียคาธรรมเนียม
โรงฆาสัตวโรงพักสัตวและอากรการฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ. ๒๕๓๖) และกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ ๖) (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตวพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
เง่ือนไข 
 
๑.กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะน้ันผู
รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาผูย่ืนคําขอไม
ประสงคจะยื่นคําขอ 
 
๒.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
 
๓.สําเนาเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ 
(ฆจส.๔) พรอมเอกสาร
หลักฐานตอเจาหนาที่ 
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ 
 

๑ ช่ัวโมง เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ใหบริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องคการบริหาร
สวนตําบลในพ้ืนที่) 
 

๒) 

การพิจารณา 
 

๑.เจาหนาที่พิจารณาจัดเก็บ
อากรการฆาสัตว
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
แลวแตกรณ ี
๒.พนักงานตรวจโรคสัตว
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
โรงฆาสัตว 
๓.เจาหนาที่ออกหนังสือตอบ

๕ ช่ัวโมง  เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ใหบริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องคการบริหาร
สวนตําบลในพ้ืนที่) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รับแจงการฆาสัตวประเภท
ตางๆเปนหลักฐานการรับ
แจงการฆาสัตว 
 

๓) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมีอํานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจงการฆาสัตว 
 

๑ ช่ัวโมง  เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(หนวยงาน
ใหบริการคือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องคการบริหาร
สวนตําบลในพ้ืนที่) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๗ ช่ัวโมง 
 

๑๔. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

 
 
 
 
 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

ต๋ัวรูปพรรณ
สําหรับสัตว
พาหนะ 

- ๑ ๐ ฉบับ (เฉพาะกรณีสตัว
พาหนะตองแนบ
ต๋ัวพิมพรูปพรรณ
ออกโดยองคการ
บริหารสวนตําบล/
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เทศบาล) 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) อากรการฆาสตัว (โค) 

คาธรรมเนียม๑๒ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๒) อากรการฆาสตัว (กระบือ) 
คาธรรมเนียม๑๕ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๓) อากรการฆาสตัว (สุกร) 
คาธรรมเนียม๑๐ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๔) อากรการฆาสตัว (สุกรที่มีน้าํหนักตํ่ากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม) 
คาธรรมเนียม๕ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๕) อากรการฆาสตัว (แพะหรือแกะ) 
คาธรรมเนียม๔ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๖) คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว (โค) 
คาธรรมเนียม๑๒ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๗) คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว (กระบือ) 
คาธรรมเนียม๑๕ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๘) คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว(สกุร) 
คาธรรมเนียม๑๕ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

๙) คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว (แพะหรือแกะ) 
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คาธรรมเนียม๔ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๑๐) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว (โคกระบือสกุรแพะหรือแกะ) 
คาธรรมเนียม๓ บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 

 ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
เลขที่ ๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  
หรือ เว็บไซต www.tessabanatsamat.go.th 
 

  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ๐๕/๐๘/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ไพรรินทร  หาญสุริย 
อนุมัติโดย จรินทร  สายเช้ือ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 

 

 
 

http://www.tessabanatsamat.go.th/

