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คู่มือสำหรับประชำชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชือ่ กระบวนงำน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. 2535

3)

พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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2)

3)

หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริหารส่วนตาบล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาล/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูป้ ระสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536)
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนือ้ สัตว์
พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

1.ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขอ
1 ชั่วโมง
(ฆจส.12)
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเ
จ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอแ
ละเอกสารประกอบคาขอ

การพิจารณา

1.พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดเ 1 วันทาการ
ก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่กร
ณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไป
ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ
สถานที่ที่สตั ว์ตาย
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอ
บรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภ
ทต่างๆ
เป็ นหลักฐานการรับแจ้งการ
ฆ่าสัตว์

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามหนังสือต
ารมีมติ
อบรับแจ้งการฆ่าสัตว์
3)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

2 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักพัฒนาระบ
บและรับรองมาต
รฐานสินค้าปศุสั
ตว์

หมำยเหตุ

สานักพัฒนาระบ
บและรับรองมาต
รฐานสินค้าปศุสั
ตว์

(หน่วยงานให้บริก
าร คือ
สานักงานเขตพืน้
ที่กรุงเทพมหานคร
เทศบาล
หรือองค์การบริหา
รส่วนตาบลในพืน้
ที่)

(หน่วยงานให้บริก
าร คือ
สานักงานเขตพืน้
ที่กรุงเทพมหานคร
เทศบาล
หรือองค์การบริหา
รส่วนตาบลในพืน้
ที่)
สานักพัฒนาระบ (หน่วยงานให้บริก
บและรับรองมาต าร คือ
รฐานสินค้าปศุสั สานักงานเขตพืน้
ตว์
ที่กรุงเทพมหานคร
เทศบาล
หรือองค์การบริหา
รส่วนตาบลในพืน้
ที่)

4/6

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค)
ค่ำธรรมเนียม 12 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)
2)

อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)
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5)

อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ (โค)
ค่ำธรรมเนียม 12 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

7)

ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ (กระบือ)
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ (สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

9)

ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ (สุกรที่มีน้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

10) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนือ้ สัตว์ (แพะ หรือแกะ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดในพืน้ ที่
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลในพืน้ ที)่
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
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หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จารุวรรณ หนูชยั แก้ว
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

