คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.12 พร้อมเสียอากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้
จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1.กรณีคาขออหรือเอกสารหลักาานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขอเพิ่มเติมได้ใน
ขอณะนั้น ผู้รับคาขออและผู้ยื่นคาขออจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักาานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขออดาเนินการแก้ไขอเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขออไม่ดาเนินการแก้ไขอเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขออไม่ประสงค์จะยื่นคาขออ
2.ขอั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สาเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 2 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.ผู้ขอออนุญาตยื่นคาขออ (ฆจส.12) พร้อมเอกสารหลักาานต่อ
เจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนขอองคาขออและ
เอกสารประกอบคาขออ
2) การพิจารณา
1.พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแต่กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ
สถานที่ที่สัตว์ตาย
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ
เป็นหลักาานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

1 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

2 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพราช อาเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
6) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (โค)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
7) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
8) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
9) ค่า ธรรมเนี ยมการประทับ ตรารั บรองให้ จาหน่ า ยเนื้ อสั ตว์ (สุ กรที่ มี
น้าหนักต่ากว่า 22.5 กิโลกรัม)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))
10) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะ หรือ
แกะ)
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัว))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 12 บาท
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
ค่าธรรมเนียม 4 บาท
ค่าธรรมเนียม 12 บาท
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
ค่าธรรมเนียม 4 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช 99 หมู่ 4 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช โทรศัพท์ 037-609848 โทรสาร 037-609849
หมายเลขอโทรศัพท์ : 037-609848
ตู้รับฟังความคิดเห็น : องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัามนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขอที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขอตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขอที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขอตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขออที่มากที่สุด 0
จานวนคาขออที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช วันเพ็ญ สาเนา
คู่มือประชาชน 15/08/2015 21:05
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