
 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมอืงชัยนาท 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว/การขอออนญุาตฆ่าสัตว์  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การออกใบอนุญาต/อนุญาต  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 
    1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสุกร พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 1  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1,000 ตัว / เดือน  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 20 ราย / เดือน  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 10 ราย / เดือน  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเน้ือสุกร พ.ศ. 2535 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ทํากองสาธารณสุข เทสบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
โทรติดต่อ 056-412430 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสุกร พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. ขั้นตอน 
 ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

 
 
 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

การแจ้งเป็นผู้ประกอบการ 
ย่ืนที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
ชัยนาทเพ่ือให้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 

30 นาท ี กองสาธารณสุข 
งานสัตวแพทย์ 

1. ระยะเวลา : 1 
วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
กองสาธารณสุข 

 
2) 

 
 
 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการอนุญาตฆ่า
สัตว์ของผู้ประกอบการ 
 
 
 

30 นาท ี กองสาธารณสุข 
งานสัตวแพทย์ 

1. ระยะเวลา : 1 
วัน นับจากวันที่ย่ืน
ขออนุญาติ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย  เม่ือใช้บริการ  ฆ่าสุกร  จากโรงฆ่าสุกรมาตรฐาน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนาบัตรประชาชน - - 1 ชุด - 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน - - 1 ชุด - 
3) คําร้องขอฆ่าสัตว์ 1 - 1 ชุด - 
4)  - - - - - 
5)  - - - - - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1. บันทึกสรรพากรพ้ืนทีส่าขาเมืองชัยนาท 



 
 

 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
16.1     ค่าอากรฆ่าสัตว์            10  บาท 
16.2     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  15  บาท 
16.3     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์   3  บาท 
16.4     คํารอ้งฆ่าสัตว์               5  บาท 
16.5     ค่าเชา่คอก                   7  บาท 
16.6     ค่าน้าํประปา                 5  บาท 
16.7     ค่าลา้งเครื่องในสัตว์     100  บาท 
                  รวม    140  บาท 
 
 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430 

2. Website  WWW.Chainatcity.go.th  (ร้องทุกข์  ร้องเรียน ) 
3. ศูนย์ดํารงธรรม  เทศบาลเมืองชัยนาท  056-414-444 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขออนุญาตฆ่าสุกร 

 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็ปไซต์แล้ว 
จัดทําโดย สนธยา  พุ่มมลู  (สัตวแพทย์) 
อนุมัติโดย สุชาติ  อรุณเมอืง 
เผยแพร่โดย  

 
 
 

 


