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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
๑) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๔) (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๒) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๖) (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๓) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ: เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ ๐วันท าการ 
๙. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน๐  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด ๐  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด ๐  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
 ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขท่ี ๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                               
ต้ังแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเท่ียง) 
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.๔ (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบต๋ัวพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๔) (พ.ศ. ๒๕๓๖) และกฎกระทรวง 
(ฉบับท่ี ๖) (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
เงื่อนไข 
 
๑.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่
ประสงค์จะยื่นค าขอ 
 
๒.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
๓.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ 
(ฆจส.๔) พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 
๒.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 
 

๑ ช่ัวโมง เทศบาลต าบล
อาจสามารถ 

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นท่ี) 
 

๒) 

การพิจารณา 
 

๑.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจัดเก็บ
อากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี 
๒.พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
โรงฆ่าสัตว์ 

๕ ช่ัวโมง  เทศบาลต าบล
อาจสามารถ 

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นท่ี) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๓.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบ
รับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆเป็นหลักฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

๓) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

๑ ช่ัวโมง  เทศบาลต าบล
อาจสามารถ 

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นท่ี) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม ๗ ช่ัวโมง 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 
 

๑๕.๑) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

๑) 

ต๋ัวรูปพรรณ
ส าหรับสัตว์
พาหนะ 

- ๑ ๐ ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์
พาหนะต้องแนบ
ต๋ัวพิมพ์รูปพรรณ
ออกโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบล/
เทศบาล) 
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๑๖. ค่าธรรมเนียม 
๑) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

ค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

  
๒) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 

ค่าธรรมเนียม ๑๕ บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 

 ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขท่ี ๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  
หรือ เว็บไซต์ www.tessabanatsamat.go.th 
 

  
  

 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ์ ๒๐/๑๒/๒๕๖๔ 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ไพรรนิทร์  หาญสุริย์ 
อนุมัติโดย นายเทพพร  จ าปานวน 
เผยแพร่โดย ศิริกุล เมาะราษี 

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