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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ ในโรงฆ่ำสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต 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. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
โทรศัพท์ : 036 - 714081
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์ พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่
ประสงค์จะยื่นคาขอ
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
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คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลชาผัก
แพว อาเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี

หมำยเหตุ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
(ฆจส.4) พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอ
และเอกสารประกอบคาขอ

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บ
อากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ
โรงฆ่าสัตว์
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบ
รับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภท
ต่างๆ เป็นหลักฐานการรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์

5 ชั่วโมง

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลชาผัก
แพว อาเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี

-

ผู้มีอานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

1 ชั่วโมง

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลชาผัก
แพว อาเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี

-

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 ชั่วโมง
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

-
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ตั๋วรูปพรรณ
1
สาหรับสัตว์
พาหนะ
1)

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

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ)
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

5)

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค)
ค่ำธรรมเนียม 12 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์
พาหนะต้องแนบ
ตั๋วพิมพ์รูปพรรณ
ออกโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบล/
เทศบาล)

หมำยเหตุ
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7)

ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ)
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 15 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)

9)

ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
หมำยเหตุ -

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ)
ค่ำธรรมเนียม 3 บาท
หมำยเหตุ (ราคาต่อตัว)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/
2. ทางโทรศัพท์ : 036-714081
3. ทางไปรษณีย์ : 99 หมู่ที่ 5 ตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
4. หน่วยดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน
(Reviewer)
องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท.
-

