
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วอ าเภอค าเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่
ประสงค์จะยื่นค าขอ 
 
2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
เทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้วถนนแจ้งสนิทต ำบลลุมพุกอ ำเภอค ำ
เขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.4) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำรคือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
พ้ืนที่)) 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรง
ฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์แล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซากณโรงฆ่า
สัตว์ 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ
เป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำรคือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
พ้ืนที่)) 

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำรคือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
พ้ืนที่)) 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ตั๋วรูปพรรณส ำหรับสัตว์พำหนะ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณออกโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล) 

- 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
 
 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
 
 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
 
 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
 
 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
 
 

6) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
 
 

7) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
 
 

8) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
 
 

9) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
 
 

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 3 บาท 
 
 

 
 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
(หมำยเหตุ: -) 

3) ส านักงานเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วถ.แจ้งสนิทต.ลุมพุกอ.ค าเข่ือนแก้วจ.ยโสธร 35110 โทร 045 - 
791099 
(หมำยเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 
2535 
 
2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 
2535 
 
3)พ.ร.บ.  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


