
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์
พร้อมเสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) 
(พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์         
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
 เงื่อนไข : 
  1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและ                
ไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
  2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  3. ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟ้า                  

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 
โทรศัพท์ : 056-241323 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์                  

 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  :  7  ชั่วโมง 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.4) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อเจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์ 

2) การพิจารณา 
 1. เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี 

5 ชั่วโมง เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 



 

2 คู่มือประชาชน : เทศบาลต าบลตากฟ้า 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
 2. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตรวจรับรองคุณภาพซาก 
ณ โรงฆ่าสัตว์ 
 3. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์    
ประเภทต่างๆ เป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

1 ชั่วโมง  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ตั๋วรูปพรรณส าหรับสัตว์พาหนะ 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 ส าเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณออก
โดยเทศบาลต าบลตากฟ้า 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

12 บาท 
 

2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

15 บาท 
 

3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

10 บาท 
 

4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

5 บาท 
 

5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

4 บาท 
 

6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

12 บาท 
 

7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

15 บาท 
 

8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร) 
หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 

15 บาท 
 

 

 



 

3 คู่มือประชาชน : เทศบาลต าบลตากฟ้า 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 
4 บาท 

 
10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 

หมายเหตุ : ราคาต่อตัว 
3 บาท 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟ้า 
หมายเหตุ : 11 หมู่ 1 ถนนตากฟ้า-ท่าตะโก อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
โทรศัพท์ : 056-241323  
เว็บไซต์ : www.takfacity.go.th 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927  
website :  http://request.dld.go.th/ 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 


