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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่ าสัตว์ นอกโรงฆ่ าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (ฉบับที ่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจํ าหน่าย
เนื อ้ สัตว์พ.ศ. 2535
2)

กฎกระทรวง (ฉบับที ่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจํ าหน่าย
เนื อ้ สัตว์พ.ศ. 2535

3)

พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจํ าหน่ายเนื อ้ สัตว์พ .ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 19:56
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักงานเทศบาลเมื องสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ ยื่นแบบฆจส.12 พร้ อมเสียอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้ จําหน่าย
เนื ้อสัตว์ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื ้อสัตว์พ .ศ. 2535
เงื่อนไข
1.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะ
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะยื่นคําขอ
2.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.สําเนาเอกสารต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ
1 ชัว่ โมง
(ฆจส.12) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที่
2.เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ

การพิจารณา

1.พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมืองสุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้ วแต่
กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไป
ตรวจรับรองคุณภาพซากณ
สถานที่ที่สตั ว์ตาย
3.เจ้ าหน้ าที่ออกหนังสือ
ตอบรับแจ้ งการฆ่าสัตว์
ประเภทต่างๆเป็ นหลักฐาน
การรับแจ้ งการฆ่าสัตว์

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอํานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ้ งการฆ่าสัตว์

2 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที อ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น่ ๆ สําหรับยื น่ เพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อากรการฆ่ าสัตว์ (โค)
ค่ าธรรมเนียม12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
2)

อากรการฆ่ าสัตว์ (กระบือ)
ค่ าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

อากรการฆ่ าสัตว์ (สุกร)
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

อากรการฆ่ าสัตว์ (สุกรที่มีนาํ ้ หนักตํ่ากว่ า 22.5 กิโลกรั ม)
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

5)

อากรการฆ่ าสัตว์ (แพะหรื อแกะ)
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนือ้ สัตว์ (โค)
ค่ าธรรมเนียม12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

7)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนือ้ สัตว์ (กระบือ)
ค่ าธรรมเนียม15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนือ้ สัตว์ (สุกร)
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
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หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
9)

ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนือ้ สัตว์ (สุกรที่มีนาํ ้ หนักตํ่ากว่ า 22.5 กิโลกรั ม)
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

10) ค่ าธรรมเนียมการประทับตรารั บรองให้ จาํ หน่ ายเนือ้ สัตว์ (แพะหรื อแกะ)
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับข้ อร้ องเรี ยนกรมปศุสตั ว์กลุม่ วินยั กองการเจ้ าหน้ าที่กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถ.พญาไท
เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

