
1/5 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตฆา่สตัว์นอกโรงฆา่สตัว์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย
เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

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

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตฆา่สตัว์นอกโรงฆา่สตัว์เทศบาลตําบลแมใ่จจฬุารัตน์สําเนาคูมื่อ
ประชาชน 26/08/2015 14:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการเทศบาลตําบลแม่ใจอําเภอแม่ใจจงัหวดัพะเยา 240 หมู่ที ่1 ต.แม่ใจอ.แม่ใจจ.พะเยา 56130 

โทรศพัท์ 0-5449-9040 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ประสงค์จะฆา่สตัว์ให้ย่ืนแบบฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆา่สตัว์และคา่ธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จําหนา่ย
เนือ้สตัว์ตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัว์และจําหนา่ยเนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 
 
เง่ือนไข 
 
1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะ
ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอไมป่ระสงค์จะย่ืนคําขอ 
 
2.ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนญุาตย่ืนคําขอ 
(ฆจส.12) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะ
จดัเก็บคา่ธรรมเนียมแล้วแต่
กรณี 
2.พนกังานตรวจโรคสตัว์ไป
ตรวจรับรองคณุภาพซากณ
สถานท่ีท่ีสตัว์ตาย 

1 วนัทําการ เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3.เจ้าหน้าท่ีออกหนงัสือ
ตอบรับแจ้งการฆา่สตัว์
ประเภทตา่งๆเป็นหลกัฐาน
การรับแจ้งการฆา่สตัว์ 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู้ มีอํานาจลงนามหนงัสือ
ตอบรับแจ้งการฆา่สตัว์ 
 

2 ชัว่โมง เทศบาลตําบล
แมใ่จอําเภอแม่
ใจจงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

ค่าธรรมเนียม12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
ค่าธรรมเนียม15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 



4/5 
 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 
ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีนํา้หนักตํ่ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
ค่าธรรมเนียม5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม4 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

6) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (โค) 
ค่าธรรมเนียม12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

7) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (กระบอื) 
ค่าธรรมเนียม15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

8) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (สุกร) 
ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

9) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (สุกรที่มีนํา้หนักตํ่ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
ค่าธรรมเนียม5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

10) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม4 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จจงัหวดัพะเยา 240 หมูท่ี่ 1 ต.แมใ่จอ.แมใ่จจ.พะเยา 

56130 โทรศพัท์ 0-5449-9040 www.maejai.go.th 
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 26/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลแมใ่จอําเภอแมใ่จ

จงัหวดัพะเยาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


