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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. 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 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0  วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 

จังหวัดนครราชสีมา  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

    
1) 

สถานที่ให้บริการส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-4400 9818  โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th  ระยะเวลาเปิด
ให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
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เงื่อนไข 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่
ประสงค์จะยื่นค าขอ 
2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ 
(ฆจส.12) พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบลขุย (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพ้ืนที่) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่
กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไป
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
สถานที่ที่สัตว์ตาย 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบ
รับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆเป็นหลักฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 วันท าการ เทศบาลต าบลขุย (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพื้นที่) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

2 ชั่วโมง เทศบาลต าบลขุย (หน่วยงาน
ให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพ้ืนที่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 วันท าการ 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 

ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

6) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (โค) 
ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

7) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (กระบือ) 
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 
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8) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (สุกร) 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

9) ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

10
) 

ค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว) 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  
1) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270           
โทรศัพท์ 0-4400 9818  โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
หมายเหตุ - 

  
2) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขต
ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

  
3) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
    
1) 

แบบฆจส.1 
- 

19. หมำยเหตุ 
          - 
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