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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัต ว์ใ นโรงฆ่าสัต ว์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงานบริก าร:กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง:
1) กฎกระทรวง (ฉบับที 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจาํ หน่าย
เนือสัตว์พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวง (ฉบับที 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจาํ หน่าย
เนือสัตว์พ.ศ. 2535

3)

พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาํ หน่ายเนือสัตว์พ.ศ. 2535

6. ระดับ ผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
30 วันทําการ
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการสาํ นักงานเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

2/6

2)

3)

หมายเหตุ สถานทีให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ สถานทีให้ บริการเทศบาล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
ผูป้ ระสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยืนแบบฆจส.4 (กรณีสตั ว์พาหนะต้องแนบตัวพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที 4) (พ.ศ. 2536)
และกฎกระทรวง (ฉบับที 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนือสัตว์
พ.ศ. 2535
เงือนไข
1.กรณีคาํ ขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิมเติมได้ในขณะนัน
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิมเติมหากผูย้ ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไขเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดจะ
ถือว่าผูย้ ืนคําขอไม่ประสงค์จะยืนคําขอ
2.ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามทีระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ

3/6

ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
กองคลัง
อบต.ควนโดน

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผูข้ ออนุญาตยืนคําขอ
1 ชัวโมง
(ฆจส.4) พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที
2.เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ

การพิจารณา

1.เจ้าหน้าทีพิจารณาจัดเก็บ 5 ชัวโมง
อากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมโรงพัก
สัตว์แล้วแต่กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
โรงฆ่าสัตว์
3.เจ้าหน้าทีออกหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์
ประเภทต่างๆเป็ นหลักฐาน
การรับแจ้งการฆ่าสัตว์

กองคลัง
อบต.ควนโดน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูม้ ีอาํ นาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

กองคลัง
อบต.ควนโดน

1)

2)

3)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

1 ชัวโมง

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขต
พืนที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลใน
พืนที)
(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขต
พืนที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลใน
พืนที)

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สํานักงานเขต
พืนที
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลใน
พืนที)
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 7 ชัวโมง
14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

1)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร
ตัวรูปพรรณ
สําหรับสัตว์
พาหนะ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) อากรการฆ่าสัต ว์ (โค)
ค่าธรรมเนียม12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เฉพาะกรณีสตั ว์
พาหนะต้องแนบ
ตัวพิมพ์รูปพรรณ
ออกโดยองค์การ
บริหารส่วนตําบล/
เทศบาล)
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2)

อากรการฆ่าสัต ว์ (กระบือ )
ค่าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

อากรการฆ่าสัต ว์ (สุก ร)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

อากรการฆ่าสัต ว์ (สุก รทีมีน าหนั
ํ ก ตํากว่า 22.5 กิโ ลกรัม )
ค่าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

5)

อากรการฆ่าสัต ว์ (แพะหรือ แกะ)
ค่าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัต ว์ (โค)
ค่าธรรมเนียม12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

7)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัต ว์ (กระบือ )
ค่าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัต ว์(สุก ร)
ค่าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

9)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัต ว์ (แพะหรือ แกะ)
ค่าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ -
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10) ค่าธรรมเนียมโรงพัก สัต ว์ (โคกระบือ สุก รแพะหรือ แกะ)
ค่าธรรมเนียม3 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย นสํานักงานเขตพืนทีกรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในพืนที
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย นศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์กลุม่ วินยั กองการเจ้าหน้าทีกรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญาไท
เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ3) ช่อ งทางการร้อ งเรีย นศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมายเหตุ
-

