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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตฆ่าสตัว์นอกโรงฆ่าสตัว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 4) (พ.ศ. 2536) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์พ.ศ. 2535 
 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 6) (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์พ.ศ. 2535 
 

3) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตฆ่าสตัว์นอกโรงฆ่าสตัว์องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสะพงุ/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสตัว์ให้ยื่นแบบฆจส.12 
พร้อมเสียอากรการฆ่าสตัว์และค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จ าหน่ายเนือ้สตัว์ตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรว
ง (ฉบบัที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบบัที่ 6) (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผู้ รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวล
าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่
นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามที่ระบไุว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทุกฉบบั 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนญุาตยื่นค าขอ 
(ฆจส.12) 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่อเ
จ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของค าขอแ
ละเอกสารประกอบค าขอ 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

( ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

1.พนกังานเจ้าหน้าที่จะจดัเ
ก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่กร
ณี 
2.พนกังานตรวจโรคสตัว์ไป
ตรวจรับรองคณุภาพซากณ
สถานที่ที่สตัว์ตาย 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนงัสือตอ
บรับแจ้งการฆ่าสตัว์ประเภ
ทต่างๆเป็นหลกัฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสตัว์ 
 

1 วนัท าการ องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

( ) 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามหนงัสือต
อบรับแจ้งการฆ่าสตัว์ 
 

2 ชัว่โมง องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

( ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 

ค่ำธรรมเนียม12 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
ค่ำธรรมเนียม15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 
ค่ำธรรมเนียม10 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน ำ้หนักต ่ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
ค่ำธรรมเนียม5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม4 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

6) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนือ้สัตว์ (โค) 
ค่ำธรรมเนียม12 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

7) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนือ้สัตว์ (กระบือ) 
ค่ำธรรมเนียม15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
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8) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนือ้สัตว์ (สุกร) 

ค่ำธรรมเนียม10 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

9) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนือ้สัตว์ (สุกรที่มีน ำ้หนักต ่ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
ค่ำธรรมเนียม5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

10) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนือ้สัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม4 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุหมู่ที่ 7 

ต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมปศสุตัว์กลุม่วินยักองการเจ้าหน้าที่กรมปศสุตัว์ 69/1 
ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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วันที่พิ
มพ์ 

25/08/2558 

สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 2 โดยส านกังานก.พ.ร. 
(OPDC) 

จัดท ำโ
ดย 

องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรี
รัตนะจงัหวดัศรีสะเกษสถ.มท. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


