
 

คู#มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ#าสัตว; นอกโรงฆ#าสัตว; 

หน#วยงานท่ีใหCบริการ : สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

 

หลักเกณฑ; วิธีการ เง่ือนไข (ถCามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู=ประสงค@จะฆBาสัตว@ นอกโรงฆBาสัตว@ ให=ยื่นแบบแจ=งและตอบรับการแจ=งการฆBาสัตว@ และใบอนุญาตเคลื่อนย=ายสัตว@ตาม

กฎหมายวBาด=วยโรคระบาดสัตว@ หรือหนังสือรับรองแหลBงที่มาของสัตว@ที่ออกโดยปศุสัตว@จังหวัดหรือปศุสัตว@อำเภอ ทั้งน้ี 

วันและเวลาสิ้นสุดการฆBาสัตว@ต=องไมBเกินสามสิบหกชั่วโมงนับจากวันและเวลาที่เริ่มการฆBาสัตว@ พร=อมเสียอากรการฆBาสัตว@ 

และคBาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให=จำหนBายเนื้อสัตว@ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) 

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆBาสัตว@และจำหนBายเนื้อสัตว@  

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆBาสัตว@เพื่อการจำหนBายเนื้อสัตว@ พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ@การแจ=งการฆBาสัตว@และการออกหลักฐานการรับแจ=งการฆBาสัตว@ พ.ศ. 2562 

 

เง่ือนไข 

1. กรณีคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมBครบถ=วนหรือไมBถ ูกต=องและไมBอาจแก=ไขเพิ ่มเติม 

ได=ในขณะนั ้น ผู =รับคำขอและผู =ยื ่นคำขอจะต=องลงนามบันทึกความบกพรBองและรายการเอกสารหลักฐานรBวมกัน 

พร=อมกำหนดระยะเวลาให=ผู =ยื ่นคำขอดำเนินการแก=ไขเพิ ่มเติม หากผู =ยื ่นคำขอไมBดำเนินการแก=ไขเพิ ่มเติมภายใน 

ระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือวBาผู=ย่ืนคำขอไมBประสงค@จะย่ืนคำขอ 

2. ข ั ้นตอนการดำเนินงานตามคู Bม ือจะเร ิ ่มนับระยะเวลาตั ้งแตBเจ =าหน=าที ่ตรวจสอบเอกสารครบถ=วนถูกต=อง 

ตามท่ีระบุไว=ในคูBมือประชาชนเรียบร=อยแล=ว 

3. สำเนาเอกสารต=องลงนามรับรองสำเนาถูกต=องทุกฉบับ 

 

ช#องทางการใหCบริการ 

สถานท่ีใหCบริการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม 

68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

21110/ ติดตBอด=วยตนเอง ณ หนBวยงาน  

(หมายเหตุ : -) 

ระยะเวลาเปQดใหCบริการ เปfดให=บริการ วันจันทร@ ถึง 

ว ันศ ุกร @  (ยกเว =นว ันหย ุดท ี ่ทางราชการกำหนด) 

ต้ังแตBเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 



 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 2 วันทำการ 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส#วนท่ีรับผิดชอบ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู=ขออนุญาตยื่น แบบแจ=งและตอบรับการแจ=งการฆBาสัตว@ 

และใบอนุญาตเคลื ่อนย=ายสัตว@ตามกฎหมายวBาด=วยโรค

ระบาดสัตว@ หรือหนังสือรับรองแหลBงท่ีมาของสัตว@ท่ีออกโดย

ปศุสัตว@จังหวัดหรือปศุสัตว@อำเภอ พร=อมเอกสารหลักฐาน 

ตBอเจ=าหน=าท่ี 

2. เจ=าหน=าที่ตรวจสอบความถูกต=องครบถ=วนของแบบแจ=ง

และเอกสารประกอบแบบแจ=ง 

(หมายเหตุ : (หนBวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาล

เมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม)) 

1 ช่ัวโมง 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

2) 

การพิจารณา 

1. เจ=าหน=าที่พิจารณาจัดเก็บคBาธรรมเนียมการประทับตรา

รับรองให=จำหนBายเน้ือสัตว@แล=วแตBกรณี 

2. พน ักงานตรวจโรคส ัตว @ตรวจร ับรองค ุณภาพซาก  

ณ สถานท่ี ท่ีสัตว@ตาย 

3. เจ=าหน=าท่ีออกหนังสือตอบรับการแจ=งการฆBาสัตว@ประเภท

ตBางๆ เปjนหลักฐานการรับแจ=งการฆBาสัตว@ 

(หมายเหตุ : (หนBวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม)) 

1 วันทำการ 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู=มีอำนาจลงนามหนังสือตอบรับแจ=งการฆBาสัตว@ 

(หมายเหตุ : (หนBวยงานให=บริการ คือ สำนักงานเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง)) 

2 ช่ัวโมง 

สำนักงานเทศบาลตำบล 

เมืองแกลง อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถCามี) หน#วยงานภาครัฐผูCออกเอกสาร 

1) 

แบบแจCงและตอบรับการแจCงการฆ#าสัตว; 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

ใบอนุญาตเคลื่อนยCายสัตว;ตามกฎหมายว#าดCวยโรคระบาดสัตว; หรือ

หนังสือรับรองแหล#งที ่มาของสัตว;ที ่ออกโดยปศุสัตว;จังหวัดหรือ 

ปศุสัตว;อำเภอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ปศุสัตว@จังหวัดหรือ 

ปศุสัตว@อำเภอ 

3) 

สำเนาทะเบียนบCาน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กระทรวงมหาดไทย 

5) 

ใบรับรองแพทย; 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สำเนา  1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค#าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค#าธรรมเนียม ค#าธรรมเนียม (บาท / รCอยละ) 

1) 
อากรการฆ#าสัตว; (โค) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 12 บาท 

2) 
อากรการฆ#าสัตว; (กระบือ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 15 บาท 

3) 
อากรการฆ#าสัตว; (สุกร) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 10 บาท 

4) 
อากรการฆ#าสัตว; (สุกรท่ีมีน้ำหนักต่ำกว#า 22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 5 บาท 

5) 
อากรการฆ#าสัตว; (แพะหรือแกะ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 4 บาท 

6) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหCจำหน#ายเน้ือสัตว; (โค) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 12 บาท 

7) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหCจำหน#ายเน้ือสัตว; (กระบือ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 15 บาท 

8) 
ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหCจำหน#ายเน้ือสัตว; (สุกร) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 
ค#าธรรมเนียม 10 บาท 

9) 

ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหCจำหน#ายเน้ือสัตว; 

(สุกรท่ีมีน้ำหนักต่ำกว#า 22.5 กิโลกรัม) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 

ค#าธรรมเนียม 5 บาท 

10) 

ค#าธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหCจำหน#ายเน้ือสัตว; 

(แพะหรือแกะ) 

(หมายเหตุ : (ราคาตBอตัว)) 

ค#าธรรมเนียม 4 บาท 

 

ช#องทางการรCองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช#องทางการรCองเรียน / แนะนำบริการ 

1) 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล=อม 

68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกว ียน อำเภอแกลง จ ั งหว ัดระยอง 21110 โทร 038-675222 

www.muangklang.com  

(หมายเหตุ : -) 



 

2) 

ศูนย@บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : (เลขที ่  1 ถ.พ ิษณุโลก เขตดุส ิต กทม. 10300 / สายดBวน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู= ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)) 

 

แบบฟอร;ม ตัวอย#างและคู#มือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอร;ม 

1) 
แบบแจ=งและตอบรับการแจ=งการฆBาสัตว@ 

(หมายเหตุ : (แจ=งจำนวนสัตว@ วัน เวลาท่ีฆBาสัตว@ ช่ือโรงฆBาสัตว@)) 

2) 

ใบอนุญาตเคลื่อนย=ายสัตว@ตามกฎหมายวBาด=วยโรคระบาดสัตว@ หรือหนังสือรับรองแหลBงที่มาของสัตว@ที่ออก

โดยปศุสัตว@จังหวัดหรือปศุสัตว@อำเภอ 

(หมายเหตุ : (แจ=งจำนวนสัตว@ วัน เวลาท่ีฆBาสัตว@ ช่ือโรงฆBาสัตว@)) 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ขCอมูลสำหรับเจCาหนCาท่ี 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตฆBาสัตว@ นอกโรงฆBาสัตว@ 

หน#วยงานกลางเจCาของกระบวนงาน : กรมปศุสัตว@ กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให=บริการในสBวนภูมิภาคและสBวนท=องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนBวยเดียว) 

หมวดหมู#ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

กฎหมายท่ีใหCอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวขCอง : 

1) กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆBาสัตว@และจำหนBายเนื้อสัตว@  

พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆBาสัตว@และจำหนBายเนื้อสัตว@  

พ.ศ. 2535  

3) พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆBาสัตว@เพ่ือการจำหนBายเน้ือสัตว@ พ.ศ. 2559  

4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ การแจ=งการฆBาสัตว@และการออกหลักฐานการรับแจ=งการฆBาสัตว@ พ.ศ. 2562 

ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหCบริการ : ท=องถ่ิน 

กฎหมายขCอบังคับ / ข=อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา : - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขCอกำหนด ฯลฯ : 0.0 



 

ขCอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จำนวนเฉล่ียตBอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

จำนวนคำขอท่ีน=อยท่ีสุด 0 

ช่ืออCางอิงของคู#มือประชาชน : การขออนุญาตฆBาสัตว@ นอกโรงฆBาสัตว@  


