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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆาสัตว ในโรงฆาสัตว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตฆาสัตว ในโรงฆาสัตว 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. 2535 

 

2) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. 2535 

 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตฆาสัตว ในโรงฆาสัตว  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 



2/7 
 

2) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานท่ีใหบริการ เทศบาล/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

4) สถานท่ีใหบริการ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  70/21  ถนนถีนานนท  

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  46000 / หมายเลขโทรศัพท  043-821354-6 / เว็ปไซต  Kalasin-mu.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

00:00 - 00:00 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูประสงคจะฆาสัตวใหยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตวพาหนะตองแนบตั๋วพิมพรูปพรรณ) กอนการฆาสัตว พรอมเสีย

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และอากรการฆาสัตวตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) และ

กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

 

เง่ือนไข 

 

1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาผูยื่นคําขอไม

ประสงคจะยื่นคําขอ 

 

2.ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

3.สําเนาเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอ 

(ฆจส.4) พรอมเอกสาร

หลักฐานตอเจาหนาท่ี 

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของคําขอ

และเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการ คือ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล หรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลในพ้ืนท่ี) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจาหนาท่ีพิจารณาจัดเก็บ

อากรการฆาสัตว 

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 

และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว 

แลวแตกรณี 

2.พนักงานตรวจโรคสัตว

ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ 

โรงฆาสัตว 

3.เจาหนาท่ีออกหนังสือตอบ

รับแจงการฆาสัตวประเภท

ตางๆ เปนหลักฐานการรับ

แจงการฆาสัตว 
 

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการ คือ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล หรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลในพ้ืนท่ี) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมีอํานาจลงนามหนังสือ

ตอบรับแจงการฆาสัตว 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว (หนวยงาน

ใหบริการ คือ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล หรือ

องคการบริหาร

สวนตําบลในพ้ืนท่ี) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 ชั่วโมง 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ตั๋วรูปพรรณ

สําหรับสัตว

พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว

พาหนะตองแนบ

ตั๋วพิมพรูปพรรณ 

ออกโดยองคการ

บริหารสวนตําบล/

เทศบาล) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อากรการฆาสัตว (โค) 

 คาธรรมเนียม 12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

2) อากรการฆาสัตว (กระบือ) 

 คาธรรมเนียม 15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

3) อากรการฆาสัตว (สุกร) 

 คาธรรมเนียม 10 บาท 
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หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

4) อากรการฆาสัตว (สุกรท่ีมีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม) 

 คาธรรมเนียม 5 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

5) อากรการฆาสัตว (แพะหรือแกะ) 

 คาธรรมเนียม 4 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

6) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว (โค) 

 คาธรรมเนียม 12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

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 (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ) 

 คาธรรมเนียม 3 บาท 

หมายเหตุ (ราคาตอตัว)   

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
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1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว กลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  

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

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนา

นนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 / หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 / เว็ปไซต  Kalasin-mu.go.th 

หมายเหตุ (-) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

สถานะ : เผยแพรคูมือบนเว็ปไซต 

 

จัดทําโดย : ธีรญา พันเทศ 

 

อนุมัติโดย : จารุวัฒน บุญเพ่ิม 

 

เผยแพรโดย ; อภิวัฒน ปะกิทัง 

 

 

วันท่ีพิมพ 24/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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