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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา 22 แหงพรพราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2535
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา 22 แหงพรพราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมปศุสัตว
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
2)

3)

กฎกระทรวง (ฉบับที่4) (พ.ศ. 2536)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6)(พ.ศ. 2552)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนทื้อ
สัตว พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว พ.ศ. 2535

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 4 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา 22 แหง
พรพราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 20/05/2558 13:40

11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดต้ังอยูในเขต

ทองที่ใดใหย่ืนคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น (ระบุกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบในการใหบริการในเขต
ทองถ่ินนั้น)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
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2)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ)
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถ่ินเปดใหบริการ)
สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
โทรศัพท (032) 446468
โทรสาร (032) 446468 / ติดตอดวยตนเอง ณ  หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ไมเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 18:00 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว (ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการที่ตอง
ควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ
..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือน
เปนผูขออนุญาตรายใหม

ทั้งนี้หากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน

2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)

(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน

(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
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(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน....

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ
(ฆจส.12) พรอมเอกสาร
หลักฐานตอเจาหนาที่
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวน

60 นาที องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน)

2)

การพิจารณาอนุญาต พนักงานเจาหนาที่ตอง
จัดเก็บแลวแตกรณี ทั้งนี้
ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4)
(พ.ศ. 2536) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่6)
(พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.
2535 พนักงานเจาหนาที่จะ
สงพนักงานตรวจโรคสัตว
เพื่อไปตรวจรับรองคุณภาพ

1 วันทําการ - (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ซาก ณ สถานที่ที่สัตวตาย
พนักงานตรวจโรคสัตว
ตรวตโรคสัตวเห็นวา
เนื้อสัตวควรใชเปนอาหาร
ได ใหพนักงานเจาหนาที่
ประทับตรารับรองให
จําหนาย

บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))

3)

การลงนามอนุญาต ออกหลักฐานการรับแจง
การฆาสัตว เปนหนังสือ
ใหแกผูประสงคจะฆาสัตว
คือ แบบตอบรับแจงการฆา
สัตวประเภทชนิดตาง ๆ
(แบบ ฆสจ. 5-10 สําหรับโค
กระบือ แพะ แกะ สุกร, และ
แบบ ฆสจ.14 สําหรับไก
เปด หาน

60 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปกครอง (ฉบับที่
2)
(พ.ศ. 2557)

4)

การแจงผลการ
พิจารณา

ออกหลักฐานรับแจงการฆา
สัตวเปนหนังสือใหแกผู
ประสงคจะฆาสัตวหรือ
ตอบรับแจงการฆาสัตว (จะ
อยูดานหลัง เอกสาร ฆสจ.
12 กรณีฆาสัตวนอกโรงฆา
สัตว)

60 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

5)
- ชําระคาธรรมเนียม (กรณี

เสียอากรการฆาสัตว และ
1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมการ
ประทับตรารับรองให
จําหนายเนื้อสัตวตามอัตรา
ที่กําหนดในกฏกระทรวง
(ฉบับที่4) (พ.ศ. 2536) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่6)
(พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบัญญํติ
ควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.
2535 )
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
(ตามประเภทกิจการแจง
การฆาสัตวชนิดตาง ๆ ที่มี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)

งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว - 0 1 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ประชาชน

2)
สําเนาทะเบียน
บาน

- 0 1 ฉบับ -

3)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5)

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ในการใช
ประโยชนสถานที่
ที่ใชประกอบ
กิจการในแตละ
ประเภทกิจการ

กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

2) อ่ืน (ถามี) - 0 0 ชุด -

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตอ

คาธรรมเนียม เสียอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวตามอัตราที่
กําหนดในกฏกระทรวง (ฉบับที่4) (พ.ศ. 2536) และกฏกระทรวง (ฉบับที่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

17. ชองทางการรองเรียน
1)

2)
3)
4)

5)
6)

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดย่ืนคําขอ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด  กรมปศุสัตว
ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย กลุมวินัย กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ชองทางการรองเรียน อีเมล http://request.dld.go.th/ โทรศัพท 0 2653 4444 ตอ 2134
ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76150
โทร. (032) 446468 (www.raikoke.sao@hotmail.co.th)
หมายเหตุ-

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต



9/9

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 18/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางณัฐฐิญาแปนไทย
อนุมัติโดย นายสมิงคงประเสริฐ
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง


