
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตฆำ่สตัวน์อกโรงฆำ่สตัว ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรธีรรมราช กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวใ์หย้ืน่แบบ ฆจส.12 พรอ้มเสยีอากรการฆา่สตัว ์และคา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารับรองใหจ้ าหน่ายเนือ้สตัว์

ตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน

พระราชบญัญัตคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 

 

เงือ่นไข 

 

1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะ

ยืน่ค าขอ 

 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามต าบล ๑๑๑/๓ หมูท่ี ่๓ ต าบลสาม
ต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอ (ฆจส.12) พรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่

เจา้หนา้ที ่

2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื ส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่)  

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลสามต าบล อ าเภอ

จฬุาภรณ์ จังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

2) กำรพจิำรณำ 1 วนัท าการ องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลสามต าบล อ าเภอ



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1.พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมแลว้แตก่รณี 

2.พนักงานตรวจโรคสตัวไ์ปตรวจรับรองคณุภาพซาก ณ สถานที่
ทีส่ตัวต์าย 

3.เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัวป์ระเภทตา่งๆ 
เป็นหลกัฐานการรับแจง้การฆ่าสตัว ์

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื ส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่)  

จฬุาภรณ์ จังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัว ์

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื ส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่)  

2 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลสามต าบล อ าเภอ

จฬุาภรณ์ จังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อำกรกำรฆำ่สตัว ์(โค) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 12 บาท 

  
 

2) อำกรกำรฆำ่สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

 

3) อำกรกำรฆำ่สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

4) อำกรกำรฆำ่สตัว ์(สกุรทีม่นี ำ้หนกัต ำ่กวำ่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

 

5) อำกรกำรฆำ่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  

 

6) คำ่ธรรมเนยีมกำรประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

 

7) คำ่ธรรมเนยีมกำรประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์(กระบอื) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 15 บาท 

  

 

8) คำ่ธรรมเนยีมกำรประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์(สกุร) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

  

 

9) คำ่ธรรมเนยีมกำรประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนือ้สตัว ์(สุกรทีม่ ี

น ำ้หนกัต ำ่กวำ่ 22.5 กโิลกรมั) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บาท 

  

 

10) คำ่ธรรมเนยีมกำรประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์(แพะ หรอื

แกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 4 บาท 

  
 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามต าบล ๑๑๑/๓ หมูท่ี ่๓ ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

๘๐๑๓๐ โทร ๐๗๕-๓๐๘๑๘๘ โทรสาร ๐๗๕-๓๐๘๕๐๓ หรอื www.samtambon.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิย กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตฆา่สตัวน์อกโรงฆา่สตัว ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนื้อสตัว ์พ.ศ. 2535  
  

2)กฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนื้อสตัว ์พ.ศ. 2535  
  

3)พ.ร.บ.  ควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 14/09/2015 10:23 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


