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คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรขออนุญำตฆำ่สตัว์ในโรงฆำ่สตัว์ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ : เทศบำลนครระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชือ่กระบวนงำน : กำรขออนุญำตฆำ่สตัว์ในโรงฆำ่สตัว์ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : เทศบำลนครระยอง อ ำเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงำนบรกิำร : 

กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง : 
1) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) (พ.ศ.2536) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรฆำ่สตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์พ.ศ 
2535 
 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ.2552) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรฆำ่สตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์พ.ศ.25
35 
 

3) 
 
4)  
 

 
5)  

พ.ร.บ.  ควบคมุกำรฆำ่สตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ พ.ศ.2535 
 
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่งกำรแจง้กำรฆำ่สตัว์และกำรออกหลกัฐำ
นกำรรบัแจง้กำรฆำ่สตัว์ พ.ศ.2560 
 
ระเบียบกรมปศสุตัว์วำ่ดว้ยกำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ พ.ศ.2560 
 

6. ระดบัผลกระทบ : บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร : ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 0 วนัท ำกำร 
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรขออนุญำตฆำ่สตัว์ในโรงฆำ่สตัว์ 

เทศบำลนครระยอง  
11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  
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1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร เทศบำลนครระยอง 
44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลทำ่ประดู ่อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
21000  

โทรศพัท์ : 0-3862-0111 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหต ุ- 

  
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูป้ระสงค์จะฆำ่สตัว์ใหย้ืน่แบบแจง้และตอบรบักำรแจง้กำรฆำ่สตัว์ 
(กรณีสตัว์พำหนะตอ้งแนบต ั๋วพมิพ์รูปพรรณ) 
กอ่นกำรฆำ่สตัว์พรอ้มเสียคำ่ธรรมเนียมโรงฆำ่สตัว์โรงพกัสตัว์และอำกรกำรฆำ่สตัว์  
ตำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัที ่ 4) (พ.ศ.2536) และกฎกระทรวง (ฉบบัที ่
6) (พ.ศ.2552) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรฆำ่สตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ พ.ศ.2535 
 
เงือ่นไข 
 
1.กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไมค่รบถว้นหรือไมถู่กตอ้งและไ
มอ่ำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบก
พรอ่ง  
และรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแก้
ไขเพิม่เตมิ 
หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถือวำ่ผูย้ืน่ค ำขอ
ไมป่ระสงค์จะยืน่ค ำขอ 
 
2.ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำต ัง้แตเ่จำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร
ครบถว้นถูกตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
3.ส ำเนำเอกสำรตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั 
 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ 1.ผูข้ออนุญำตยืน่ 1 ชั่วโมง เทศบำลนคร (หน่วยงำนใ
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

กสำร 
 

ค ำขอ 
(แบบแจง้และตอบร ั
บกำรแจง้กำรฆำ่สตั
ว์) 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐ
ำนตอ่เจำ้หน้ำที ่
2.เจำ้หน้ำทีต่รวจสอ
บควำมถูกตอ้งครบถ้
วนของค ำขอและเอ
กสำรประกอบค ำขอ 
 

ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

หบ้รกิำรคอื
ส ำนกังำนเข
ตพื้นทีก่รุงเท
พมหำนครเท
ศบำลหรืออง
ค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลใน
พื้นที)่ 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

1.เจำ้หน้ำทีพ่จิำรณ
ำจดัเก็บอำกรกำรฆำ่
สตัว์คำ่ธรรมเนียมโ
รงฆำ่สตัว์และคำ่ธร
รมเนียมโรงพกัสตัว์
แลว้แตก่รณี 
2.พนกังำนตรวจโร
คสตัว์ตรวจรบัรองคุ
ณภำพซำกณโรงฆำ่
สตัว์ 
3.เจำ้หน้ำทีอ่อกหนั
งสือตอบรบัแจง้กำร
ฆำ่สตัว์ประเภทตำ่ง
ๆเป็นหลกัฐำนกำรร ั
บแจง้กำรฆำ่สตัว์ 
(รน.1) 
 

5 ชั่วโมง เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

(หน่วยงำนใ
หบ้รกิำรคอื
ส ำนกังำนเข
ตพื้นทีก่รุงเท
พมหำนครเท
ศบำลหรืออง
ค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลใน
พื้นที)่ 

3) 

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

ผูม้ีอ ำนำจลงนำมหนั
งสือตอบรบัแจง้กำร
ฆำ่สตัว์ 
 

1 ชั่วโมง เทศบำลนคร
ระยอง 
อ ำเภอเมือง
ระยอง 
จงัหวดัระยอ
ง 

(หน่วยงำนใ
หบ้รกิำรคอื
ส ำนกังำนเข
ตพื้นทีก่รุงเท
พมหำนครเท
ศบำลหรืออง
ค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลใน
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

พื้นที)่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 ชั่วโมง 
 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1. 
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
ฉบบัจรงิ 

 1 -   

2. 
ทะเบียนบำ้
นฉบบัจรงิ  1 -   

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

 - 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณี
สตัว์พำหนะต้
องแนบต ั๋วพิ
มพ์รูปพรรณ
ออกโดยองค์
กำรบรหิำรส่
วนต ำบล/เทศ
บำล) 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) อำกรกำรฆำ่สตัว์ (สุกร) 

คำ่ธรรมเนียม 10 บำท 
หมำยเหต ุ(รำคำตอ่ตวั) 
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2) อำกรกำรฆำ่สตัว์ (สุกรทีม่ีน ้ำหนกัต ่ำกวำ่ 22.5 กโิลกรมั) 

คำ่ธรรมเนียม 5 บำท 
หมำยเหต ุ(รำคำตอ่ตวั) 
 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  เทศบำลนครระยอง 

44/6 ถนนตำกสนิมหำรำช ต ำบลทำ่ประดู ่อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
21000  
โทรศพัท์ : 0-3862-0111  
หมำยเหตุ- 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  ศนูย์รบัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว์  
กลุม่วนิยักองกำรเจำ้หน้ำทีก่รมปศสุตัว์  
69/1 ถ.พญำไท  เขตรำชเทวี  กรุงเทพฯ 10400   โทรศพัท์ 0 2653 4444 ตอ่ 
2134  โทรสำร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/ 
หมำยเหตุ- 

3) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน  ศนูย์บรกิำรประชำชน  ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหต ุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 
 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 
วนัทีพ่มิพ์ 21/09/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่ม่ือบนเว็บไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย นำงนงค์ชภรณ์  โพธิไ์พจติร 
อนุมตัโิดย นำงกรรณิกำ  

วโิรจน์แสงทอง 
เผยแพรโ่ดย นำงสำวศกลวรรณ 

ปญัญำนุภำพ 
 

 
 

 


