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คู่มอ
ื สาหรับประชาชน : 24. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานทีใ
่ ห้บริการ : เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์
รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และ
อากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536)
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่
ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่
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ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อย
แล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
เทศบาลตาบลชะอวด /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

(หมายเหตุ: -)

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30

สถานทีใ่ ห้บริการ

น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เทศบาลตาบลชะอวด /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

(หมายเหตุ: -)

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30

สถานทีใ่ ห้บริการ

น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เทศบาลตาบลชะอวด /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น.

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
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ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :20 นาที
ลาดั
บ
1)

ขัน
้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
5 นาที

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ (ฆจส.4) พร้อม
เอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและเอกสารประกอบ
คาขอ

ส่วนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
ชะอวดอาเภอ
ชะอวดจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช

(หมายเหตุ: (เทศบาลตาบลชะอวดโทร.
2)

075-381303))
การพิจารณา

5 นาที

เทศบาลตาบล
ชะอวดอาเภอ
ชะอวดจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช

10 นาที

เทศบาลตาบล
ชะอวดอาเภอ

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการ
ฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์แล้วแต่กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรอง
คุณภาพซากณโรงฆ่าสัตว์
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการ
ฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็นหลักฐานการ
รับแจ้งการฆ่าสัตว์
(หมายเหตุ: (เทศบาลตาบลชะอวดโทร.
075-381303))
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
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ลาดั
บ

ขัน
้ ตอน

ระยะเวลา

ผู้มีอานาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการ
ฆ่าสัตว์
(หมายเหตุ: (เทศบาลตาบลชะอวดโทร.

ส่วนที่
รับผิดชอบ
ชะอวดจังหวัด
นครศรีธรรมรา
ช

075-381303))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
บ
(ถ้ามี)
1) ตั๋วรูปพรรณสาหรับสัตว์พาหนะ

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบ
ตั๋วพิมพ์รูปพรรณออกโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบล/เทศบาล)

ค่าธรรมเนียม
ลาดั
บ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อากรการฆ่าสัตว์ (โค)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 12 บาท
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ลาดั
บ
2)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 15 บาท

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
3)

อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
4)

อากรการฆ่ า สั ต ว์ (สุ ก รที่ มี น้ าหนั ก ต่ ากว่ า ค่าธรรมเนียม 5 บาท
22.5 กิโลกรัม)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))

5)

อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)

ค่าธรรมเนียม 4 บาท

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
6)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค)

ค่าธรรมเนียม 12 บาท

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
7)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ)

ค่าธรรมเนียม 15 บาท

(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
8)

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))

ค่าธรรมเนียม 15 บาท
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ลาดั
บ
9)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 4 บาท

(หมายเหตุ: -)
10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะ ค่าธรรมเนียม 3 บาท
หรือแกะ)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดั
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
บ
1)

เทศบาลตาบลชะอวดโทร. 075-381303

2)

(หมายเหตุ: -)
ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
69/1 ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444
ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website : http://request.dld.go.th/

3)

(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
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ลาดั
บ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300))
4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลอง

เกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /

โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption
Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535
2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535
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3)พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นทีใ
่ ห้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์สาเนา
คู่มือประชาชน 19/08/2015 15:24 / กนกอรเสตะพันธ์

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

