
คูมือสำหรับประชาชน: การขออนญุาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  : เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน   :   การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

           โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

          (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีใ่หอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

   1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

   2)  กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

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

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ   :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา   ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ     - วันทำการ 

9. ขอมูลสถติิ 

  จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด   0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด   0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน     :    การขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตว  

11. ชองทางการใหบริการ  

สถานท่ีใหบริการ   :      ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  

   โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

            ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูประสงคจะฆาสัตวใหยื่นแบบฆจส.4  (กรณีสัตวพาหนะตองแนบตั๋วพิมพรูปพรรณ) กอนการฆาสัตวพรอมเสีย

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและอากรการฆาสัตว  ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตวพ.ศ. 2535 
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 เงื่อนไข 

   1.  กรณคีำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตอง   และไมอาจแกไขเพิ่มเติม 

ไดในขณะนั้น ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรอง        และรายการเอกสารหลักฐานรวมกัน 

พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไขเพิ่มเติม  หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะ 

เวลาที่กำหนด จะถือวาผูยื่นคำขอไมประสงคจะยื่นคำขอ 

        2.  ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือ      จะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตอง 

ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

        3.  สำเนาเอกสารตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

1.ผูขออนุญาตยื่นคำขอ (ฆจส.4) พรอม

เอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของคำขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง เทศบาล 

เมืองปากชอง 

 

2) 

การพิจารณา 

 

1. เจาหนาที่พิจารณาจัดเก็บอากรการ

ฆาสัตวคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและ

คาธรรมเนียมโรงพักสัตวแลวแตกรณี 

2. พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจรับรอง

คุณภาพซากณโรงฆาสัตว 

3. เจาหนาที่ออกหนังสือตอบรับแจง

การฆาสัตวประเภทตางๆเปนหลักฐาน

การรับแจงการฆาสัตว 

5 ชั่วโมง เทศบาลเมือง

ปากชอง 

 

3) 
การลงนาม 

 

ผูมีอำนาจลงนามหนังสือตอบรับแจง

การฆาสัตว 

1 ชั่วโมง เทศบาลเมือง

ปากชอง 

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม       7   ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ตั๋วรูปพรรณ

สำหรับสัตว

พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตวพาหนะ

ตองแนบตั๋วพิมพรูปพรรณ

ออกโดยองคการบริหาร

สวนตำบล/เทศบาล) 

 

16. คาธรรมเนียม 

 1)  อากรการฆาสัตว  (โค) 

    คาธรรมเนียม     12   บาท 

    หมายเหตุ    (ราคาตอตัว) 

 2)  อากรการฆาสัตว (กระบือ) 

    คาธรรมเนียม     15   บาท 

    หมายเหตุ   (ราคาตอตัว) 

 3)  อากรการฆาสัตว (สุกร) 

    คาธรรมเนยีม     10   บาท 

    หมายเหต ุ  (ราคาตอตัว) 

 4)  อากรการฆาสัตว (สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกวา 22.5 กิโลกรัม) 

    คาธรรมเนียม       5   บาท 

    หมายเหต ุ  (ราคาตอตัว) 

 5)  อากรการฆาสัตว (แพะหรือแกะ) 

    คาธรรมเนียม       4   บาท 

    หมายเหตุ   (ราคาตอตวั) 

 6)  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว (โค) 

    คาธรรมเนียม     12   บาท 

    หมายเหตุ   (ราคาตอตัว) 
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 7)  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว (กระบือ) 

    คาธรรมเนียม      15   บาท 

    หมายเหตุ   (ราคาตอตัว) 

 8)  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว (สุกร) 

    คาธรรมเนียม      15   บาท 

    หมายเหตุ (ราคาตอตัว) 

 9)  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว (แพะหรือแกะ) 

    คาธรรมเนียม       4   บาท 

    หมายเหตุ - 

 10)  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 

      คาธรรมเนียม     3   บาท 

      หมายเหตุ   (ราคาตอตัว) 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

 1)  ชองทางการรองเรียน  ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศนูยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปากชอง) 

หรือตามชองทางการใหบริการ เชน สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8 หรือทีเ่ว็บไซต 

http://www.pakchongcity.go.th    

 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตวกลุมวินัย กองการเจาหนาที่กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท 

เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134 โทรสาร 0 2653 4927  หรือที่      website :  

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

 3)  ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

             ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 


