
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้การฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัวเ์พือ่การสง่ออก (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะท าการฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัวเ์พือ่การสง่ออกยืน่แบบแจง้และตอบรับการแจง้การฆา่สตัวพ์รอ้มแจง้รายละเอยีดตอ่

พนักงานเจา้หนา้ทีข่องกรมปศสุตัว ์ณ โรงฆา่สตัวเ์พือ่การสง่ออกนัน้ ทัง้นี้ วันและเวลาสิน้สดุการฆา่สตัวต์อ้งไมเ่กนิสามสบิหก

ชัว่โมงนับจากวันและเวลาทีเ่ร ิม่การฆา่สตัว ์

2. การแจง้การฆา่สตัว ์ผูป้ระสงคจ์ะท าการฆา่สตัวส์ามารถแจง้ลว่งหนา้ ไดไ้มเ่กนิเจ็ดวันกอ่นท าการฆา่สตัว ์

 

3. เมือ่ไดแ้จง้การฆา่สตัวเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ป้ระสงคจ์ะท าการฆา่สตัวช์ าระคา่อากรการฆา่สตัวต์อ่พนักงานทอ้งถิน่ 

4. ผูป้ระสงคจ์ะท าการฆา่สตัวน์ าสตัวเ์ขา้โรงฆา่สตัวเ์พือ่การสง่ออก 

 

เงือ่นไข 

1.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะ

ยืน่ค าขอ 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
พนักงานเจา้หนา้ทีข่องกรมปศสุตัวท์ีป่ระจ าอยูโ่รงฆา่เพือ่การ
สง่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระสงคจ์ะท าการฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัวเ์พือ่การสง่ออกยืน่
แบบแจง้และตอบรับการแจง้การฆา่สตัวพ์รอ้มแจง้รายละเอยีด
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีข่องกรมปศสุตัว ์

2. เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้งของ
เอกสารประกอบค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์

 

2) การพจิารณา 
ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวช์ าระคา่อากรการฆา่สตัวก์ับพนักงานทอ้งถิน่ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามแบบตอบรับการแจง้การฆา่สตัว ์
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์
หรอืหนงัสอืรบัรอง แหลง่ทีม่าของสตัว ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

กรมปศสุตัว ์



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

2) 
 

หลกัฐานการช าระคา่อากรการฆา่สตัวจ์ากองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีโ่รงฆา่สตัวต์ ัง้อยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) โค 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  
 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 

  
 

2) กระบอื 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

 

3) สุกร 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

4) สุกรทีม่นี า้หนกัต า่กวา่ 22.5 กโิลกรมั 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

 

5) แพะหรอืแกะ 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  
 

6) ไก ่เป็ด หรอืหา่น 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตัว))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์เลขที ่69/1ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขต

ราชเทว ีกรงุเทพฯ โทร. 02-653-4444 ตอ่ 3114 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิย กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 
10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้และตอบรับการแจง้ฆา่สตัว ์

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2564 

http://www.info.go.th/

