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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535
3) พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานเทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-4496 4201 , 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.เทศบาลตาบลขุย.net
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
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เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่
ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
1 ชั่วโมง
กรมปศุสัตว์
(หน่วยงาน
(ฆจส.12) พร้อมเอกสาร
ให้บริการคือ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่
1)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
กรุงเทพมหานคร
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอ
เทศบาลหรือ
และเอกสารประกอบคาขอ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในพื้นที่)
การพิจารณา
1.พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
1 วันทาการ กรมปศุสัตว์
(หน่วยงาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่
ให้บริการคือ
กรณี
สานักงานเขตพื้นที่
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไป
กรุงเทพมหานคร
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
เทศบาลหรือ
2)
สถานที่ที่สัตว์ตาย
องค์การบริหาร
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบ
ส่วนตาบลในพื้นที่)
รับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆเป็นหลักฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ

2 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์

(หน่วยงาน
ให้บริการคือ
สานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลในพื้นที่)
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
2)
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

16. ค่าธรรมเนียม
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค)
ค่าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)
ค่าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
6) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (โค)
ค่าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
7) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ)
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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8)

ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
9) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกรที่มีน้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
10) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะหรือแกะ)
ค่าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานเทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4496 4202 , 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.เทศบาลตาบลขุย.net
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขต
ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฆจส.1
19. หมายเหตุ
-

