
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตฆา่สตัวน์อกโรงฆา่สตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจัีงหวดัเพชรบรุกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวใ์หย้ืน่แบบฆจส.12 พรอ้มเสยีอากรการฆา่สตัวแ์ละคา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารับรองใหจ้ าหน่ายเนือ้สตัว์

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

พระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัวพ์ .ศ. 2535 

 

เงือ่นไข 

 

1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่

ค าขอ 

 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุี
จังหวดัเพชรบรุ ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (หมูท่ี ่3 ต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจีังหวดั
เพชรบรุ ี76000 / โทรศพัท ์032-598178 / โทรสาร 032-

598167 / www.nongplab.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :2 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอ (ฆจส.12) พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่

เจา้หนา้ที ่
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและ

เอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่) 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์

 

2) การพจิารณา 

1.พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมแลว้แตก่รณี 
2.พนักงานตรวจโรคสตัวไ์ปตรวจรับรองคณุภาพซากณสถานทีท่ี่

สตัวต์าย 

3.เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัวป์ระเภทตา่งๆเป็น
หลกัฐานการรับแจง้การฆา่สตัว์ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่) 

1 วนัท าการ กรมปศสุตัว ์

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจลงนามหนังสอืตอบรับแจง้การฆา่สตัว์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืส านักงานเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใน
พืน้ที)่) 

2 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อากรการฆา่สตัว ์(โค) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 
คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 

 
 

2) อากรการฆา่สตัว ์(กระบอื) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 
คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 

 
 

3) อากรการฆา่สตัว ์(สกุร) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 
คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 

 
 

4) อากรการฆา่สตัว ์(สกุรทีม่นี า้หนกัต า่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 

 

5) อากรการฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 

 

6) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
 

 

7) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 

 

8) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 

 

9) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์ (สกุรทีม่ ี

น า้หนกัต า่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 

 

 

10) คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์ (แพะหรอื

แกะ) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั)) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 

 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจัีงหวดัเพชรบรุี  
(หมายเหต:ุ ( (หมูท่ี ่3 ต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจีังหวดัเพชรบรุ ี76000 / โทรศพัท ์032-598178 / 

โทรสาร 032-598167 / www.nongplab.go.th))) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 



 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตฆา่สตัวน์อกโรงฆา่สตัว์ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมปศสุตัวก์รมปศสุตัวก์รมปศสุตัว์ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัวพ์ .ศ. 2535 

 

2)กฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัวพ์ .ศ. 2535 
 

3)พ.ร.บ.  ควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัวพ์ .ศ. 2535 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 11/12/2015 11:20 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


