
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์

ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ .ศ. 2535 

 

เงื่อนไข 

 

1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะย่ืน

ค าขอ 

 

2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง
ต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์
โทรศัพท์/โทรสาร  042-973016/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :2 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.12) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

เจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและ

เอกสารประกอบค าขอ 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการคือส านักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี)) 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 
อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 
 

2) การพิจารณา 
1.พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่กรณี 

2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุณภาพซากณสถานที่ท่ี
สัตว์ตาย 

1 วันท าการ เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 
อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

3.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็น

หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการคือส านักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี)) 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์  
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการคือส านักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี)) 

2 ชั่วโมง เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 

อ าเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 
ค่าธรรมเนียม 12 บาท 

 
 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 
ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

 
 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

 
 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 
 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

6) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (โค) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
 

 

7) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (กระบือ) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
 

 

8) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (สุกร) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

 

9) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (สุกรท่ีมี
น้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

 

10) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ (แพะหรือ
แกะ) 

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลบัวสว่าง 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ: (งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973016)) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 

10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มแจ้งการฆ่าสัตว์ 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ .ศ. 2535 

 
2)กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ .ศ. 2535 

 
3)พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ .ศ. 2535 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชนการขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง

ต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973016  29/09/2015 10:55 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


