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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ ในโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์ พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลา
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่น
ค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
 
2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
61110 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 056-510-
988 หรือเว็บไซต์หน่วยงาน www.nongnangnuan.go.th))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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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 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  หมู่ที่ 
9  ต าบลหนองนางนวลอ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 056-510-988 หรือ
เว็บไซต์หน่วยงาน www.nongnangnuan.go.th))  

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ แล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ โรงฆ่า
สัตว์ 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ 
เป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  หมู่ที่ 
9  ต าบลหนองนางนวลอ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 056-510-988 หรือ
เว็บไซต์หน่วยงาน www.nongnangnuan.go.th))  

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  หมู่ที่ 
9  ต าบลหนองนางนวลอ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 056-510-988 หรือ
เว็บไซต์หน่วยงาน www.nongnangnuan.go.th))  

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 
 

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

1) 
 

ตั๋วรูปพรรณส ำหรับสัตว์พำหนะ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ ออก
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
  
 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
  
 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
  
 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

6) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
  
 

7) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
  
 

8) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
  
 

9) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บาท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  หมู่ที่ 9 ต าบลหนองนางนวล  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี 61110 
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 056-510-988  หรือเว็บไซต์หน่วยงาน  
www.nongnangnuan.go.th))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535  
  
2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2535  
  
3)พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล  
09/10/2015 16:35 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


