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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตจาํหน่ายเนือ้สัตว์ท่ีตายเอง 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลภผูามา่น 

กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตจําหนา่ยเนือ้สตัว์ท่ีตายเอง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมปศสุตัว์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย

เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่าย

เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

 

3) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตจําหนา่ยเนือ้สตัว์ท่ีตายเอง  

11. ช่องทางการให้บริการ  

3) สถานท่ีให้บริการสํานกังานเทศบาลตําบลภผูามา่น ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแก่น 40350 โทร.

043396022/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ประสงค์จะจําหนา่ยเนือ้สตัว์ของสตัว์ท่ีตายเองหรือมิได้ถกูฆา่ตายต้องปฏิบตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัว์

และจําหนา่ยเนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

 

ขัน้ตอนการขออนญุาตจําหนา่ยเนือ้สตัว์ท่ีตายเอง  

1. นําเนือ้สตัว์ของสตัว์ท่ีตายเองหรือมิได้ถกูฆา่ตายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรงฆา่สตัว์และจําหนา่ยเนือ้สตัว์พ .ศ. 

2535 ไปให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ตรวจหรือในกรณีมีเหตสุมควรจะขอให้พนกังานตรวจโรคสตัว์ไปตรวจเนือ้สตัว์นัน้ก็ได้  

 

2. พนกังานตรวจโรคสตัว์เห็นวา่เนือ้สตัว์ควรใช้เป็นอาหารได้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีประทบัตรารับรองให้จําหนา่ย  

 

3. กรณีพนกังานตรวจโรคสตัว์เห็นวา่เนือ้สตัว์ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เนือ้สตัว์นัน้เป็นอาหารให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจ

ทําลายเนือ้สตัว์นัน้เสียทัง้ตวัหรือบางสว่นหรือจดัทําให้เป็นเนือ้สตัว์ท่ีควรใช้เป็นอาหารเสียก่อนก็ได้  

 

4. เสียคา่ธรรมเนียมการประทบัตรารับรองให้จําหนา่ยเนือ้สตัว์คา่พาหนะคา่เบีย้เลีย้งของพนกังานตรวจโรคสตัว์ตาม

ระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของทางราชการตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) (พ.ศ. 

2536)และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัว์และจําหนา่ย

เนือ้สตัว์พ.ศ. 2535 

 

เง่ือนไข 

1.กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะ

ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอไมป่ระสงค์จะย่ืนคําขอ 

 

2.ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

3.สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั  
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4. แบบฆจส. 5-10 สําหรับโคกระบือแพะแกะสกุร 

5. แบบฆจส. 14 สําหรับไก่เป็ดหา่น 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนญุาตย่ืนคําขอ 

(ฆจส.13) พร้อมเอกสาร

หลกัฐานตอ่เจ้าหน้าท่ี 

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องครบถ้วนของคําขอ

และเอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน

ให้บริการคือ

สํานกังานเขต

พืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลใน

พืน้ท่ี) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจดัเก็บ

คา่ธรรมเนียมการ

ประทบัตรารับรองให้

จําหนา่ยเนือ้สตัว์คา่พาหนะ

คา่เบีย้เลีย้งของพนกังาน

ตรวจโรคสตัว์แล้วแตก่รณี 

2.เจ้าหน้าท่ีจดัสง่พนกังาน

ตรวจโรคสตัว์ไปตรวจ

รับรองคณุภาพซากณ

สถานท่ีท่ีสตัว์ตาย 

3.พนกังานตรวจโรคสตัว์

1 วนัทําการ กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน

ให้บริการคือ

สํานกังานเขต

พืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลใน

พืน้ท่ี) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจโรคสตัว์ตามหลกั

วิชาการ 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีออกหนงัสือตอบ

รับแจ้งการฆา่สตัว์ประเภท

ตา่งๆเป็นหลกัฐานการรับ

แจ้งการฆา่สตัว์ 
 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (หนว่ยงาน

ให้บริการคือ

สํานกังานเขต

พืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลใน

พืน้ท่ี) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม

ใบอนญุาตจําหนา่ย

เนือ้สตัว์ท่ีตายเอง 
 

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว์ (สํานกังานเขต

พืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร

เทศบาลหรือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลใน

พืน้ท่ี) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  



5/6 
 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (โค) 

ค่าธรรมเนียม12 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 

 

2) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (กระบือ) 

ค่าธรรมเนียม15 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 

 

3) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (สุกร) 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 

 

4) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (สุกรท่ีมีนํา้หนักตํ่ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 

ค่าธรรมเนียม5 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 

 

5) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จาํหน่ายเนือ้สัตว์ (แพะหรือแกะ) 

ค่าธรรมเนียม4 บาท 

หมายเหตุ (ราคาต่อตวั) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลภผูามา่น ต.ภผูามา่น อ.ภผูามา่น จ.ขอนแก่น 40350 โทร.

043396022/ 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  
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หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 05/08/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย จารุวรรณหนชูยัแก้ว 

อนุมัตโิดย ทวีสิฎฐ์บญุญาภิบาล 

เผยแพร่โดย ภทัรผกาใจปินตา 

 

 

 
 


