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คูม
่ ือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์
หน่ วยงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ : เทศบำลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชือ
่ กระบวนงำน : กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร :
กระบวนงำนบริกำรทีใ่ ห้บริกำรในส่วนภูมภ
ิ ำคและส่วนท้องถิน
่
(กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยเดียว)
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง :
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2536)

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตค
ิ วบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์พ.ศ
2535

2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ.2552)

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตค
ิ วบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์พ.ศ.25
35

3) พ.ร.บ. ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
4) ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ งกำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์และกำรออกหลักฐำ
นกำรรับแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ พ.ศ.2560
5)

ระเบียบกรมปศุสตั ว์วำ่ ด้วยกำรรับรองให้จำหน่ ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทำกำร
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
10. ชือ
่ อ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์
เทศบำลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
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1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูป
้ ระสงค์จะฆ่ำสัตว์ให้ยน
ื่ แบบแจ้งและตอบรับกำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์
(กรณีสตั ว์พำหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ)
ก่อนกำรฆ่ำสัตว์พร้อมเสียค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์โรงพักสัตว์และอำกรกำรฆ่ำสัตว์
ตำมอัตรำทีก
่ ำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่
6)
(พ.ศ.2552)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตค
ิ วบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
เงือ่ นไข
1.กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไ
ม่อำจแก้ไขเพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บ
ั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบก
พร่อง
และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้
ไขเพิม
่ เติม
หำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดจะถือว่ำผูย้ น
ื่ คำขอ
ไม่ประสงค์จะยืน
่ คำขอ
2.ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ ือจะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำร
ครบถ้วนถูกต้องตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3.สำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอ 1.ผูข
้ ออนุญำตยืน
่
1 ชั่วโมง เทศบำลนคร (หน่ วยงำนใ
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ที่

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กสำร
คำขอ
ระยอง
(แบบแจ้งและตอบรั
อำเภอเมือง
บกำรแจ้งกำรฆ่ำสัต
ระยอง
ว์)
จังหวัดระยอ
พร้อมเอกสำรหลักฐ
ง
ำนต่อเจ้ำหน้ำที่
2.เจ้ำหน้ำทีต
่ รวจสอ
บควำมถูกต้องครบถ้
วนของคำขอและเอ
กสำรประกอบคำขอ

3)

ห้บริกำรคือ
สำนักงำนเข
ตพื้นทีก
่ รุงเท
พมหำนครเท
ศบำลหรืออง
ค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลใน
พื้นที)่

กำรพิจำรณำ

1.เจ้ำหน้ำทีพ
่ จิ ำรณ 5 ชั่วโมง
ำจัดเก็บอำกรกำรฆ่ำ
สัตว์คำ่ ธรรมเนียมโ
รงฆ่ำสัตว์และค่ำธร
รมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี
2.พนักงำนตรวจโร
คสัตว์ตรวจรับรองคุ
ณภำพซำกณโรงฆ่ำ
สัตว์
3.เจ้ำหน้ำทีอ
่ อกหนั
งสือตอบรับแจ้งกำร
ฆ่ำสัตว์ประเภทต่ำง
ๆเป็ นหลักฐำนกำรรั
บแจ้งกำรฆ่ำสัตว์
(รน.1)

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

ผูม
้ ีอำนำจลงนำมหนั 1 ชั่วโมง เทศบำลนคร (หน่ วยงำนใ
งสือตอบรับแจ้งกำร
ระยอง
ห้บริกำรคือ
ฆ่ำสัตว์
อำเภอเมือง สำนักงำนเข
ระยอง
ตพื้นทีก
่ รุงเท
จังหวัดระยอ พมหำนครเท
ง
ศบำลหรืออง
ค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลใน

2)

เทศบำลนคร
ระยอง
อำเภอเมือง
ระยอง
จังหวัดระยอ
ง

หมำยเหตุ

(หน่ วยงำนใ
ห้บริกำรคือ
สำนักงำนเข
ตพื้นทีก
่ รุงเท
พมหำนครเท
ศบำลหรืออง
ค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลใน
พื้นที)่
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ที่

ประเภทขัน
้ ตอน

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
พื้นที)่

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 ชั่วโมง
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
บัตรประจำตั
1. วประชำชน
1
ฉบับจริง
2. ทะเบียนบ้ำ
1
นฉบับจริง

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
1
0
ฉบับ
(เฉพำะกรณี
สัตว์พำหนะต้
องแนบตั๋วพิ
มพ์รูปพรรณ
1)
ออกโดยองค์
กำรบริหำรส่
วนตำบล/เทศ
บำล)
16. ค่ำธรรมเนียม
1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร)
ค่ำธรรมเนียม 10 บำท
หมำยเหตุ (รำคำต่อตัว)
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2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรทีม
่ ีน้ำหนักต่ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม)
ค่ำธรรมเนียม 5 บำท
หมำยเหตุ (รำคำต่อตัว)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111

หมำยเหตุ-

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบ
ั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์
กลุม
่ วินยั กองกำรเจ้ำหน้ำทีก
่ รมปศุสตั ว์
69/1 ถ.พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ
2134 โทรสำร 0 2653 4927 website : http://request.dld.go.th/

หมำยเหตุ-

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตูป
้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมตั โิ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คม
ู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นำงนงค์ชภรณ์ โพธิไ์ พจิตร
นำงกรรณิกำ
วิโรจน์แสงทอง
เผยแพร่โดย นำงสำวศกลวรรณ
ปัญญำนุภำพ

