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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตฆา่สตัว์ ในโรงฆา่สตัว์ 
 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 
 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว) 
  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
 

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนื้อสตัว์ 

พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนื้อสตัว์ 

พ.ศ. 2535 

3) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ. 2535 
  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 
  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  
 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตฆา่สตัว์ ในโรงฆา่สตัว์ อบต.บ้านพร้าว สจัจพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

01/09/2015 14:08  
 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 65120  โทร./โทรสาร 

0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ย่ืนแบบ ฆจส.4 (กรณีสตัว์พาหนะต้องแนบตัว๋พิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสตัว์ พร้อมเสีย

คา่ธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว์ โรงพกัสตัว์ และอากรการฆ่าสตัว์ตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) (พ.ศ. 2536) 

และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 

พ.ศ. 2535 
 

เง่ือนไข 

1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะ

ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอไมป่ระสงค์จะย่ืนคําขอ 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

3. สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

1. ผู้ขออนญุาตย่ืนคําขอ (ฆจส.4) พร้อม

เอกสารหลกัฐานตอ่เจ้าหน้าท่ี 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน 

ของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

2) การพิจารณา 
 

1. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจดัเก็บอากรการฆา่

สตัว์ คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ และ

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ แล้วแตก่รณี 

2. พนกังานตรวจโรคสตัว์ตรวจรับรอง

คณุภาพซาก ณ โรงฆา่สตัว์ 

3. เจ้าหน้าท่ีออกหนงัสือตอบรับแจ้งการ

ฆา่สตัว์ประเภทตา่งๆ เป็นหลกัฐานการรับ

แจ้งการฆา่สตัว์ 

5 ชัว่โมง องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามหนงัสือตอบรับแจ้งการ

ฆา่สตัว์ 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 ชัว่โมง 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ตัว๋รูปพรรณสําหรับ

สตัว์พาหนะ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีสตัว์พาหนะ

ต้องแนบตัว๋พิมพ์รูปพรรณ 

ออกโดยองค์การบริหาร

สว่นตําบล/เทศบาล) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

 ค่าธรรมเนียม 12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 

 ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรท่ีมีนํา้หนักตํ่ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 

 ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

 ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
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6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค) 

 ค่าธรรมเนียม 12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ) 

 ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร) 

 ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

 ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

หมายเหตุ -   
 

10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ) 

 ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั)   
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./

โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมปศสุตัว์ กลุม่วินยั กองการเจ้าหน้าท่ี กรมปศสุตัว์ 69/1 ถ.พญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  

http://request.dld.go.th/ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันท่ีพมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


