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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตวใ์นโรงฆ่าสัตว ์
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื!อกระบวนงาน : การขออนญุาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที!ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี!เก ี!ยวข ้อง : 
1) กฎกระทรวง (ฉบับที 4) (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื'อสัตว์

พ.ศ 2535 
 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที 6) (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื'อสัตว์

พ.ศ.2535 
 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื'อสัตว์ พ.ศ.2535 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื5นท ี!ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทาํการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี!มากท ี!สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี!น้อยท ี!สุด 0  
10. ชื!ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน การขออนญุาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 
หมายเหตุ - 

  
12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวใ์หยื้
นแบบ ฆจส.4 (กรณีสตัวพ์าหนะตอ้งแนบตั@วพิมพรู์ปพรรณ) ก่อนการฆา่สตัวพ์รอ้มเสีย
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัวโ์รงพกัสตัวแ์ละอากรการฆา่สตัว ์  ตามอตัราที
กาํหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัที
 4) (พ.ศ.2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบบัที
 6) (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจาํหนา่ยเนื Dอสตัว ์
พ.ศ.2535 
 
เงื
อนไข 
 
1.กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถว้นหรือไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัDน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่ง  และรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนด
ระยะเวลาใหผู้ยื้
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพิ
มเตมิ หากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพิ
มเตมิภายในระยะเวลาที
กาํหนดจะ
ถือวา่ผูยื้
นคาํขอไมป่ระสงคจ์ะยื
นคาํขอ 
 
2.ขัDนตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตัDงแตเ่จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที
ระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
3.สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 
 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!ร ับผิดชอบ 

ท ี! ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนญุาตยื
นคาํขอ 
(ฆจส.4) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที
 
2.เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของคาํขอ

1 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(หนว่ยงาน
ใหบ้รกิารคือ
สาํนกังานเขต
พื Dนที

กรุงเทพมหานคร
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ที! ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และเอกสารประกอบคาํขอ 
 

เทศบาลหรือ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลใน
พื Dนที
) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ที
พิจารณาจดัเก็บ
อากรการฆา่สตัว์
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์
และคา่ธรรมเนียมโรงพกั
สตัวแ์ลว้แตก่รณี 
2.พนกังานตรวจโรคสตัว์
ตรวจรบัรองคณุภาพซากณ
โรงฆา่สตัว ์
3.เจา้หนา้ที
ออกหนงัสือ
ตอบรบัแจง้การฆา่สตัว์
ประเภทตา่งๆเป็นหลกัฐาน
การรบัแจง้การฆา่สตัว ์
 

5 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(หนว่ยงาน
ใหบ้รกิารคือ
สาํนกังานเขต
พื Dนที

กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลใน
พื Dนที
) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงนามหนงัสือ
ตอบรบัแจง้การฆา่สตัว ์
 

1 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(หนว่ยงาน
ใหบ้รกิารคือ
สาํนกังานเขต
พื Dนที

กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลใน
พื Dนที
) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 ชั
วโมง 
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14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ ื!น ๆ  สาํหร ับยื!นเพ ิ!มเตมิ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ตั�วรูปพรรณ

สาํหรับสัตว์

พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์

พาหนะต้องแนบ

ตั�วพิมพ์รูปพรรณ

ออกโดยองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล/

เทศบาล) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) อากรการฆ่าสัตว ์(โค) 
ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

2) อากรการฆ่าสัตว ์(กระบือ) 
ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

3) อากรการฆ่าสัตว ์(สุกร) 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 



5/6 

 

4) อากรการฆ่าสัตว ์(สุกรท ี!ม ีน ํ5าหนักต ํ!ากว่า 22.5 กิโลกร ัม) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

5) อากรการฆ่าสัตว ์(แพะหร ือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์(โค) 
ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์(กระบือ) 
ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว(์สุกร) 
ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์(แพะหร ือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
หมายเหตุ - 
 

10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์(โคกระบือสุกรแพะหร ือแกะ) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว) 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
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หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์ กลุม่วินยักองการเจา้หนา้ที
กรมปศสุตัว ์ 

69/1 ถ.พญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400   โทรศพัท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134  โทรสาร 0 2653 4927 
website :  http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี!พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิ[ไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 
 

 
 

 


