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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลควนสตอ 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตฆา่สตัว์ในโรงฆา่สตัว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศสุตัว์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่าย

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

เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 
3) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตฆา่สตัว์ในโรงฆา่สตัว์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ม.6 ต าบลควนสตอ  อ าเภอควนโดน  จงัหวดัสตูล 

91160 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงานกองคลงั งานจดัเก็บรายได้ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
  ผู้ประสงค์จะฆา่สตัว์ให้ย่ืนแบบฆจส.4 (กรณีสตัว์พาหนะต้องแนบตัว๋พิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆา่สตัว์พร้อมเสีย
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์โรงพกัสตัว์และอากรการฆา่สตัว์ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) (พ.ศ. 2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัว์และจ าหนา่ยเนือ้สตัว์
พ.ศ. 2535 
เงื่อนไข 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะ
ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอไมป่ระสงค์จะย่ืนค าขอ 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนญุาตย่ืนค าขอ 
(ฆจส.4) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการคือ
ส านกังานเขต
พืน้ท่ีองค์การ
บริหารสว่นต าบล
ควนสตอ) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจดัเก็บ
อากรการฆา่สตัว์
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์
และคา่ธรรมเนียมโรงพกั
สตัว์แล้วแตก่รณี 
2.พนกังานตรวจโรคสตัว์
ตรวจรับรองคณุภาพซากณ

5 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการคือ
ส านกังานเขต
พืน้ท่ีองค์การ
บริหารสว่นต าบล
ควนสตอ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

โรงฆา่สตัว์ 
3.เจ้าหน้าท่ีออกหนงัสือ
ตอบรับแจ้งการฆา่สตัว์
ประเภทตา่งๆเป็นหลกัฐาน
การรับแจ้งการฆา่สตัว์ 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามหนงัสือ
ตอบรับแจ้งการฆา่สตัว์ 
 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน
ให้บริการคือ
ส านกังานเขต
พืน้ท่ีองค์การ
บริหารสว่นต าบล
ควนสตอ) 

   ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  7  ชัว่โมง 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ตัว๋รูปพรรณ
ส ำหรับสตัว์
พำหนะ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีสตัว์
พำหนะต้องแนบ
ตัว๋พิมพ์รูปพรรณ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ออกโดยองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล/
เทศบำล) 

 
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) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค) 
ค่ำธรรมเนียม12 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

7) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
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ค่ำธรรมเนียม15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

8) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร) 
ค่ำธรรมเนียม15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 
 

9) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม4 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม3 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตวั) 

  

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลควนสตอ  หมายเลขโทรศพัท์ 074-735345  หรือ 
www.khuansator.go.th 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน งานจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลควนสตอ ม.6 ต าบลควนสตอ 
อ าเภอควนโดน  จงัหวดัสตลู  91160 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 
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วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย นางสไุวบ๊ะ  หมาดทิง้ 
อนุมัตโิดย นายดาเระ  นาปาเลน 
เผยแพร่โดย นายอีซา  สบุาโกย 

 
 

 
 

 


